
الرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
مكان 

اإلقامة
تاريخ التولد

نوع المؤهل 

العلمي
االختصاص الدقيقاالختصاص العام

معدل 

التخرج

تاريخ 

التخرج

خدمة 

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء
الجهة العامة

المسمى 

الوظيفي
رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقة

معهد1997-09-05طرطوس10110028712ميساءنغم ناجي صبح114200001
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال66.9520180

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال255.0020164نجارةثانوية صناعةثانوية1987-04-24طرطوس10010025038نظيرهحيان احمد حرفوش214200002

وزارة الكهرباءالال323.0020127كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-02طرطوس10090056815ثرياعلي انيس سودان314200003
عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10280018906سلمىمحمد رفعات محمد414200004

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-18طرطوس04010841543سريهعفراء نجم العيسى514200005

معهد1988-05-12طرطوس10230014825وحيدهميس وجيه شعبان614200006
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال83.3820080معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

الال114.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-04-10طرطوس10010161015غزالةاغراء محمد ديوب714200007

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية104قاطع فاتورةوزارة التربية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-20طرطوس10040015215نوالوجيها علي سليمان814200008

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-23طرطوس10010018407ثناءامينه محمد بالل914200009
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1985-01-01طرطوس10230026071وجيهاأوديت غسان حسن1014200010

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.8620040

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-06طرطوس10010010586كهرباحمد سلمان احمد1114200011

معهد1999-08-01طرطوس10010068096داللسراب محمد سالمي1214200012
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال74.9220200أشعة

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-25طرطوس10090034060وفيقهسراء رهيف عمار1314200013

معهد1999-01-03طرطوس10160067890داللربى محمود مرعي1414200014
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال65.7820210أشعة

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2581.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01طرطوس10160022861زينههبه شعبان بشير1514200015
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

معهد1992-08-06طرطوس10010106773سهاممحمد سليمان درغام1614200016
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.9320130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-15طرطوس10250006144سعادعلي عيسى عيسى1714200017
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1998-03-09طرطوس10260006602هناءحال أيمن ياسين1814200018
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال74.0720180

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

الال1622.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-15طرطوس05190027970غادهحنين نسيم سليمان1914200019
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1475.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01طرطوس10010009233سلمىبشرى مجتبى الديوب2014200020

410كاتب ماليوزارة النقلالال2325.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-10طرطوس10160069914ابتساممرح احمد الشمالي2114200021
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية10محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-25طرطوس05150045144فاطمةفاتن علي أحمد2214200022

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2193.0020151علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10090052357بسيمةمحمد احمد ربيع2314200023

الال3032.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-03-24طرطوس10160151123نيرفتايمان فيصل ديب2414200024

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد2001-10-01طرطوس10100016702روشلينمايا وفيق رحال2514200025

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.0720210إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-10طرطوس10260010942عزيزهنوفه محمد جفول2614200026

معهد1992-07-03طرطوس10020004415سميرةمرح فواز شدود2714200027

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.3220120عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

الال3335.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-01طرطوس10220040291ثناءعلي رامز يونس2814200028
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

معهد2000-01-28طرطوس10260040012هناءزينة أيمن ياسين2914200029
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال77.0720210

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

رقم الطلبم
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766 من 1صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-01-01طرطوس10260024867سهامزينة محمد علي3014200030
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال67.9720210

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

معهد1998-07-15طرطوس10160077516عبيرمحمد سيف الدين عيسى3114200031
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال68.0720200

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد2001-08-22طرطوس10140002561نهيدامحمود أحمد وسوف3214200032

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال69.7820210كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

معهد1985-10-15طرطوس10090052093هناياسمينة خليل سكرية3314200033
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال64.5520060محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي

معهد1999-02-20طرطوس10160050433فهيمةعلي نزيه سليمان3414200034
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال85.3020190

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

408منشئوزارة المالية118

معهد1999-12-30طرطوس05050199369سالمجنان آصف سليم3514200035
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحة660محضر مخبروزارة الدفاعالال73.9520200مخابر

معهد2000-04-02طرطوس10260034356فائزهنسرين ياسر سليم3614200036
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال86.2720200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

معهد1986-03-10طرطوس10040008911فاطمة سلمانسوزان محمد محفوض3714200037
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال68.4620060اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01طرطوس10020000410فردوسحازم كاسر ابراهيم3814200038

معهد1998-01-01طرطوس10020025398سحر حسنحال علي علي3914200039
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.8620190تخدير

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1918.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040004669نجاحوالء مهدي محمد4014200040
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-22طرطوس10260020908الهامإباء محمد أحمد4114200041

معهد1990-07-10طرطوس10170017351راغدةمؤيد رامز حمزة4214200042
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال71.3520119

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

408منشئوزارة المالية129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد2000-01-05طرطوس10010154575اميمةعفراء عادل عبود4314200043
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال77.8920190أشعة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-10طرطوس10250006529كوكبزهرة فواز ديب4414200044

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1824.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10220038267وعدكوكب فراس محمد4514200045

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10طرطوس10010023212ميليالينا كمال عطية4614200046
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1698.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120063380فتاتقمر محسن مرعي4714200047

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-11طرطوس10230009551جهانصفيه وجيه محمود4814200048

الال1845.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-09طرطوس10010135240خديجةماريه محمد علي4914200049

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1992-08-15طرطوس10230003229نجوى دالهبة جمال سليمان5014200050

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال75.9320120عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال222.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-08طرطوس05120014793وهيبهتغريد نديم زينه5114200051

510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-25طرطوس10010011111ليلىايهم محمود احمد5214200052

معهد1998-09-24طرطوس10160127257سوسنهبة محسن صالح5314200053
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال72.5720180

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2349.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-06طرطوس10140005566سلمىسالم فيصل حميدي5414200055
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1702.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10010135251خديجههديل محمد علي5514200056

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-20طرطوس04060009652خطيرهدارين محمد علي الديوب5614200057

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-23طرطوس10280012000غانداإناس حسن الشيخ5714200058
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-01-01طرطوس10240001846فادياراما يونس سليمان5814200059
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6620160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15طرطوس10230024142روالهديل نزار احمد5914200060

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1893.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-22طرطوس10160080938روزهخضر علي حسن6014200061
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1981-07-11طرطوس10160094842فاطمةسمر علي ابراهيم6114200062
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20طرطوس10250006106سعادناجي جابر عيسى6214200063

وزارة الكهرباءالال292.00201110كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-06-28طرطوس10090062440شهيرهعيسى حسن مهندس6314200064
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1902.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-13طرطوس10010106772رغدهسوزان حافظ شعبان6414200065

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2285.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03طرطوس10030021472اعتدالنسرين صالح سالمه6514200066
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-17طرطوس10030021497اعتدالرزان صالح سالمه6614200067
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1991-12-01طرطوس10110021845حياةعلي سليمان دال6714200068
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال70.8120110

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال1251.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-26حمص04010164692جميلهيوسف ابراهيم اسماعيل6814200069

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10طرطوس10020025340فاطمهمروى احمد يونس6914200070

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2290.0020134علميثانوية عامةثانوية1995-05-10طرطوس10280002741نوالعزام غسان حسين7014200071
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-04-10طرطوس05190008161هاال صموعةلجين نايف علي7114200072
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.3320190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1561.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020041162فدوىغفران علي حسن7214200073

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10160036407وردةنرمين شريف ديب7314200074

معهد1999-09-24طرطوس10030042926منال الحاجنغم بسام جنوب7414200075
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال65.6520210المساحة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-28طرطوس10140004935نزيهاياسمين طالب علوش7514200076

نعمال152.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-28طرطوس10280005141هالمجد الدين شوكت احمد7614200077
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-25حماه05010322886رمزهروال تامر نداف7714200078

معهد1979-06-26طرطوس10020026136اميمةمجدلين محمود حسن7814200079

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.1820020إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05طرطوس10010074983سميرهثراء غسان خضور7914200080

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-20حماه05190008153هاالبتول نايف علي8014200081

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2225.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-19حمص04220046636فلايرروان عمار بعريني8114200082

معهد1996-01-01طرطوس10160148676سعاد محمدميس ياسر حمود8214200083
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال64.7320160المساحة

الال3421.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-02-03طرطوس10100019684هيامغنوى سلمان صالح8314200084
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1010فني صيانة

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-09طرطوس10010003522انتصارلؤي سهيل علي8414200085

معهد1998-01-01طرطوس10110008097انتصار صارمحسين ابراهيم يوسف8514200086

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.6720192تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال144.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10حمص04140026220وجيههمرفت محمود خضر8614200087

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال113.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-17طرطوس10160110433ابتسامريمان نواف الحلو8714200088

معهد1999-11-13طرطوس10240002484ناريمان  حجلليلى محمود حمود8814200089
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال77.7420200

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

408منشئوزارة المالية129منشئ رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-03طرطوس10050020644تلجهفاطمه محي الدين الجبل8914200090

معهد1995-01-01طرطوس10100030082الهاممحمود يوسف رحال9014200091

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.7520182إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

410كاتب ماليوزارة النقلالال350.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-05-27طرطوس05150038241نظميهشيرين حسن خضور9114200092
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10طرطوس10010103415منىرشا حسن يوسف9214200093
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-01-20طرطوس04120051881سمر عقولثناء علي شقوف9314200094
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.0820190تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2092.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-14طرطوس10090023884ليلىاسماء علي ميهوب9414200095

الال193.0020122علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040004639ازدهارعبد الكريم كمال محمد9514200096

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

الال118.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-08-25طرطوس10090049291انيسهمشيرا حسن ضوا9614200097

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1994-01-01طرطوس10100007558جوهره محمدهبة محمد محمد9714200098
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8820130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20طرطوس10260020903رقيخلود علي ديوب9814200099

معهد1986-08-03طرطوس10220040068ناديا ابراهيمجيانا زهير ابراهيم9914200100
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2920090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2103.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-26طرطوس10010070149ماريةازدهار غسان استانبولي10014200101

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2216.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-10طرطوس10220030269سعادياسمين هاشم يونس10114200102
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1766.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01طرطوس10240023978نزيههروان علي ابراهيم10214200103

معهد1999-06-12طرطوس10250006661فلايرابراهيم ايمن محمد10314200104
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.8320200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-08-08طرطوس10220045639ابتسامميس علي يونس10414200105
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال74.2120170

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة7مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة الكهرباءنعمال2715.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-06-16طرطوس10260021160رقيمحمد علي ديوب10514200106
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال113.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-04طرطوس10280006529عليااسمهان احمد غانم10614200107

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010000741مريمشذى حكمة سلوم10714200108

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15طرطوس10010156156ليبياماريا شريف ديب10814200109

معهد1999-02-19طرطوس10010139494نجال محمودبانة محمد علي10914200110
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال79.2520200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد2000-01-11طرطوس10110006569اميمة عز الدين الشيخهديل محمد غنوم11014200111
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال67.9320200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1365.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-11طرطوس04150026824منىعفراء حسن يزبك11114200112

معهد1990-10-13طرطوس10010064821ريم سعيدنغم حسين الناصر11214200113
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.1120120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10حمص04150026852منىوالء حسن يزبك11314200114

معهد1990-06-01طرطوس10160089119سمر صالحيامن عمران عمران11414200115
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.5720119

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-19طرطوس10120008808هوادهريم سلمان حميدي11514200116

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2236.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس04150033374منىصفاء حسن يزبك11614200117

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1635.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020020727ايسالرنا محمد احمد11714200118

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-27الالذقية06010323919املسهى عبد الحفيظ ناصر11814200119

665عامل نجارةوزارة الدفاعنعمال278.0020110نجارةثانوية صناعةثانوية1993-10-18طرطوس10010170053داللكنان ناظر ريا11914200120

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-18طرطوس10110023615عفافنورا بدر حمود12014200121

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-23طرطوس10160064591يمنىبلسم غسان عباس12114200122

معهد1999-01-15طرطوس10150010944ميادةرنيم نزار اسماعيل12214200123
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال72.9520180تخدير

معهد1995-01-02طرطوس10120000942نهلة موسىحسناء غسان شهال12314200124
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.5420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال294.0020017ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-03-19طرطوس10150004381غنوهايسر توفيق مرهج12414200125
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2026.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-21طرطوس10260041453رنجوسصفاء أنور رحال12514200126
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-02-15طرطوس10120001755اميمة حبيبزينب شعبان زيدو12614200127
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3020160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-21طرطوس10030011848كوكبسمر علي ديب12714200128

410كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-26طرطوس10160025618مريمناريمان سلمان عساف12814200129

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-04طرطوس10260019940اديبهيانا محمد محمد12914200130

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-24طرطوس10010101099زواتعبير حسين األحمد13014200131
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2236.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-25حمص04010702874منيرهلين محمد ابراهيم13114200132
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-11-14طرطوس10160028720ليلىمنار يوسف ضومط13214200133
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.3020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال246.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-01-02طرطوس10260013899مهديهغنوى علي حسن13314200134

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال154.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-14طرطوس10170021632بديعهعال حامد سليمان13414200135
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1487.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-18طرطوس05190003265الهامنغم صالح سليمان13514200136

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010092150مهاثبتول مظهر خضر13614200137

الال226.0020030الكترونثانوية صناعةثانوية1984-01-02حمص04060008407مهاإيالت فريد الطويل13714200138
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20طرطوس10120012478شوكيايهم محمود حميدوش13814200139
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020030علميثانوية عامةثانوية1981-07-23طرطوس10110023339داللبثينة اسماعيل عاقل13914200140
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01طرطوس10160070024فريزةسماهر محمود الشمالي14014200141

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1665.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-31طرطوس10260034593فتاةريم عيسى علي14114200142
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-27الالذقية06090133869مسيرةيسرى علي زيود14214200143

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1886.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10280008849ناريماناالء مظهر اسماعيل14314200144

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-15طرطوس10090037254منتهىلما فؤاد سعود14414200145

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160183559سمرديانا هيثم سليمان14514200146

الال3185.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-07طرطوس04040028967روزيانهديانا نادر الشما14614200147

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01طرطوس10280014555يسرىهبه عقل أحمد14714200148

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1634.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-15طرطوس10260004696وفاءرباب مظهر يوسف14814200149

معهد1991-07-01طرطوس10220007935هنا حسنسماح خلوف خلوف14914200150
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال77.4320130المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-02طرطوس10260016669مجيدهايفلين محمد علي15014200151

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-20طرطوس10010039225زكيهرحاب محمد صالح15114200152

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-20طرطوس10010005761رنامحمد محسن سلمان15214200153
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-06طرطوس10120002030حسنهبتول محمد عباس15314200154

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال114.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-15طرطوس10240007865سهيلةهدى يوسف خليل15414200155

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10010052972ميساءمحمد سامي دلول15514200156

معهد1992-08-01طرطوس10260023205أمينة صالحلينا ابراهيم ابراهيم15614200157

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.9320150عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1955.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-02طرطوس10160080928ندىيانا رفعت ابراهيم15714200158
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءنعمال225.0020047كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-07-15طرطوس10090019683هدىمحمد يونس حسن15814200159
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

الال126.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1970-09-08طرطوس10260008610عليافتاة محمود اسعد15914200160
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-05طرطوس05190002525نجاةبراءه محمود مصطفى16014200161

معهد1986-03-27ريف دمشق10160000400بديعهعروبة محمود بالل16114200162
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال71.3120060

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2263.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20طرطوس10040004813سلوىمرح موسى وسوف16214200163

وزارة الكهرباءالال271.0020119ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-06-08طرطوس10110005682رغدةمحمد صديق ضاهر16314200164
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

معهد1998-04-15طرطوس10100020154رائدة غانمأمل عزيز علي16414200165
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.2520180تخدير
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2149.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-30طرطوس10040004805سلوىمرام موسى وسوف16514200166

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية06110041750ميساءلمى طالل محمد16614200167

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-10طرطوس10160118606امينهلينا علي حمود16714200168

الال2002.0020169أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-21طرطوس10160115734نزيههعلي نديم ناصر16814200169
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1719.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-14حماه05190008170هااليارا نايف علي16914200170

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2038.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10020003860هندحال ناصر سعد17014200171
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-14طرطوس10090058204نبيلهرشا عفيف الزنك17114200172

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-04طرطوس10090019775هيامزينب تيسير حسن17214200173

معهد1990-02-13طرطوس10030023822سفيرة عبد الرحمنمها عبد السالم بدر17314200174
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال78.8920100مخابر

وزارة الكهرباءالال300.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-06-06طرطوس10090036961فاديهرئام علي زنوب17414200175
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1993-01-05طرطوس10030023828سفيرة عبد الرحمنأمل عبد السالم بدر بدر17514200176
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-10طرطوس10130012516ليلىهديل حسن حسن17614200177

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1689.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25حماه05190008188هااللمى نايف علي17714200178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10040016103جميلهايمان علي ابراهيم17814200179

معهد1995-03-30طرطوس10120002235حسنه عليرهف هاني شحود17914200180
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال63.8520170

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1945.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-19طرطوس10150012496فاطمهزهى ابراهيم عباس18014200181

معهد1997-01-01طرطوس05010302404خديجةمايا موسى السماعيل18114200182
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6820180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال110.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-12طرطوس10090066594خديجهمحمد محمود اسماعيل18214200183

الال330.0020068ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-05-03طرطوس10160013845خديجهعلي محمد ميا18314200184
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1847.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-07طرطوس10010106804غادهمرح اكرم حسن18414200185
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال1787.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10260023222أمينةرنا ابراهيم ابراهيم18514200187

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1177

معهد1995-01-05طرطوس10020030747سميره معصرهيارا أحمد الهيفي18614200188
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال62.8220180إنشاءات عامة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-07طرطوس10220023996تمينهخلده سلمان يوسف18714200189

الال267.0020028التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1983-08-15طرطوس10160058693خديجةأحمد محمد ميا18814200190
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

409كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-05-24الالذقية06010167134سهاملينا عالء الدين احمد18914200191

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1982-01-08طرطوس06200027075جميلةديما سليم جديد19014200192

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.2720100إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29طرطوس10110008173رقيةرهام عدنان صارم19114200193

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1946.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-17طرطوس10240020935بسمارنين نواف جديد19214200194
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1982-10-01طرطوس10090046430سهامداليا علي ديوب19314200195

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.9220020

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-06-30طرطوس10160051931ليلى عليحسن عهد حسن حسن19414200196
المعهد التقاني 

الصحي
الال75.9320200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1129فني مخبروزارة الصحة162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10090071198خطيرهديما علي اسماعيل19514200197

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1302.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20حماه05100069766النانورة موفق عيسى19614200198

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010252055ابتسامأماني حاتم تجور19714200199

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08طرطوس10110007904رضيههنادي طه حبيب19814200200

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-25طرطوس10010149392منىهزار نعمان مصطفى19914200201

معهد1993-01-01طرطوس04010074847سميره حسنرهف عبد اللطيف محمد20014200202
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.4420120تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال316.0020119نجارةثانوية صناعةثانوية1994-01-08طرطوس10010125459شهرزادمحمد جابر عبد الرحمن20114200203
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10160087083حفيظهعبير ابراهيم الراعي20214200204

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10180006517سحرمنار نزار أحمد20314200205

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2258.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01طرطوس10090071467يسرىزينه يوسف داود20414200206

معهد1999-01-01طرطوس10110031870رفيدا ابراهيمميرنا وائل شقيرة20514200207

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال69.4620180مصارف

نعمال3001.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-08-28طرطوس10270019441اعتدالأزدشير محمد علي20614200208
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1520.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-29طرطوس10030033625ليدياحيدرة مهند درغام20714200209

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-15طرطوس10160119068مريمرشا محمد سليمان20814200210

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010066522سعادرهف ابراهيم حسن20914200211

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-28طرطوس10010184775أحالممنار أحمد عباس21014200212

الال3370.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-03طرطوس10040015172وئامجوسلين نهاد دال21114200213

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1993-01-03طرطوس10010138395زكية وجيه يوسفمحمد هاشم محمود21214200214

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

تدفئة وتكييف 

وتبريد
وزارة الصحةالال63.4020136

فني تكييف 

وتبريد
1136

وزارة الكهرباءالال2781.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-15طرطوس10160002365حنانريم بدر احمد21314200215
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1996-03-08طرطوس10140006433داللريم علي يوسف21414200216
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال72.0020200معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة636مساعد فني أولوزارة الصحة667

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1360.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-29طرطوس10280020325عطافزينه حسن سلوم21514200217

الال2802.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-05-25طرطوس10160104575دالياحال فراس عساف21614200218
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1960

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد2000-02-17طرطوس10270008875سهيلة ديوبنور محمد علي21714200219
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.4020200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1300.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-01طرطوس10120015939سناءالرا انور معال21814200220

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-22طرطوس10160052219نهادرنا محمد محمد21914200221

معهد2000-03-08طرطوس10100019089لوميسآية لؤي حسين22014200222
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4420200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2826.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01طرطوس10110017406لورهميس الريم علي شيخ محمد22114200223

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

معهد1986-01-15طرطوس10030022176وفيقةميالد نوفل كفا22214200224
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال74.23200710اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1984.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-07طرطوس10160134892ثناءمحمد فواز خضور22314200225
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2259.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-06طرطوس10160054552صفاءرشا سلمان منصورة22414200226

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد2000-02-11طرطوس10180007267نجيحةمايا ابراهيم علي22514200227
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.7820210مصارف وتأمين

نعمال1793.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-20طرطوس10260010381هيامبشرى معين علي22614200228

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

766 من 7صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

وزارة الكهرباءالال3360.0020134كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-08-10طرطوس10030004920سهاممحمد يونس سعده22714200229
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27طرطوس10270020509محاسنعال سعد ليلى22814200230

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05طرطوس10020020426توفيقهوهاد يوسف الحايك22914200231

معهد1986-11-03طرطوس10230005525حسنهغادة كاسر دلة23014200232
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.0020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10160067896دالللما محمود مرعي23114200233

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-26طرطوس10090024300الهاملورا سميع حسن23214200234

معهد1990-07-05طرطوس10230005580هند سليمانهديل عبد الكريم درويش23314200235
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1420100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1726.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-26طرطوس10250005397عزيزهعلي وجيه سليمان23414200236
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال141.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-05-15طرطوس10020004390خديجهسحر هاشم محمود23514200237

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20طرطوس10250006111سعادحنان عيسى عيسى23614200238
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2001-11-26طرطوس10010089499رباببتول محسن عشقر23714200239
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.1220210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1914.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-27طرطوس10270020511محاسنعفاف سعد ليلى23814200240

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس04150024401جميلهسناء عبدو العلي23914200241

معهد1995-05-15طرطوس10160077873محاسنرهام غسان احمد24014200242

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.9320150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1291.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-11طرطوس10160105981حياةحسن أديب ابراهيم24114200243

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17طرطوس06120005922الهاميارا عبد الكريم معروف24214200244

معهد2000-02-07طرطوس10160117918رغيبه ىسليمانرهف عادل حسين24314200245
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.3920200طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال3024.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-08-31طرطوس10280010629هدىلؤي نديم معال24414200246
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1006مساعد فني

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

الال260.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-01-01طرطوس10020004106هندرشا ناصر سعد24514200247
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
1162

معهد1997-06-16طرطوس10160057715حسناسماهر عيسى أحمد24614200248
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.6220180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-13طرطوس10030016095سميرهنيرمين محمد جنوب24714200249

404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1572.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160038604داللساندرا محمود بالل24814200250

معهد1986-09-03طرطوس10220000215هالة صالحمي منير سعود24914200251
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.2420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-01-01طرطوس04120075539أملآالء يوسف حربوقي25014200252
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.4720140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10230009526نبيلهوالء محمد محمد25114200253
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-21طرطوس10040016630ملكةعفراء احمد ابراهيم25214200254

معهد1990-01-03طرطوس05120020420سلوى  يوسفجوليا أحمد رضوان25314200255

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.9420100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2142.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-16طرطوس10040004761نجوىنجود سليمان محمد25414200256
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-19طرطوس10250005430عزيزهشذا وجيه سليمان25514200257

معهد1986-03-09طرطوس10220001474فاديارهام شعيب سلمان25614200258
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.3020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-03طرطوس10140005442فاطمهليال أحمد صالح25714200259

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-27طرطوس05150024135كوكبرويده علي مرهج25814200260

معهد2001-01-01طرطوس10010059340فدوى صقرمايا محمد المحمود25914200261
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.0120200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01طرطوس10010064673نادياشاديه نعمان محمد26014200262

وزارة الكهرباءالال277.0019984كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-03-19طرطوس10260013068سميرهعالء محمد محمد26114200263
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-23طرطوس10240011085نجاحرنا بسام حسن26214200264

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1977.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10140002547نهيداالين احمد وسوف26314200265

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-03طرطوس10010130488فاطمهآيه احمد حسين26414200266
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-21طرطوس10010073986نجيبهفاتن يوسف علي26514200267

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-10طرطوس10110040647تغريدحسين سيف الدين ماضي26614200268

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-28طرطوس10010136931هدىبراءة علي ابراهيم26714200269

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-08طرطوس10160010938ليلىبشرى عبد الكريم كردي26814200270

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2001.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-20حمص04120068289عزيزهقمر حسن شعالن26914200271

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-07طرطوس10010136904هدىضحى علي ابراهيم27014200272

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-20طرطوس10010125033مريمرنين عبد هللا يوسف27114200273

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-08طرطوس10010056352سلوىوسام كاسر خيربك27214200274
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس05190030389دعدامامة علي محمد27314200275

510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10230027013مفيدهرائف خليل سلمان27414200276
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2555.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-09طرطوس10140014338رحابنور سامر حمود27514200277

410كاتب ماليوزارة النقلالال283.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-03طرطوس10010028843نجاحعال علي مريم27614200278
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-11طرطوس10010124974فلايرعلي محمد يوسف27714200279

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال120.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-08-01طرطوس10120009777تركيهرانيه عبود نعمان27814200280

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-15الالذقية06180024758فاطمةفاديا محمد الحطاب27914200281

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10030003377خديجهروان نادر طحموش28014200282

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-07طرطوس10160136479الهامعلي راتب سليمان28114200283
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1822.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حماه05190008186هاالحمزه علي نايف28214200284
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-10طرطوس10220025234نورابتول محمود عبد هللا28314200285

الال307.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-01طرطوس10010028201نجوىرغداء نديم وسوف28414200286
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

410كاتب اولوزارة الماليةالال196.00200310علميثانوية عامةثانوية1985-05-29طرطوس10160157147كاملهعدنان محمود ونوس28514200287

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

معهد1987-08-05طرطوس10020020098امال شاهينايفانا اسعد عبود28614200288
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-07-10طرطوس10040006240آسياأريج محمود سلهب28714200289
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-01طرطوس10260004349نداءلمى عبد الرحمن يوسف28814200290
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.2520200مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال216.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-31طرطوس10040020573جهينهمرح علي مصطفى28914200291

معهد1994-05-23طرطوس10260030524فردوسعلي وفيق أحمد29014200292
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.1520156زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال251.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-25طرطوس10180002357خديجهمحمود صالح ابراهيم29114200293
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-04-20طرطوس10260016926تمرةعفراء علي حسون29214200294
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.4520150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2072.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10260001448رجاءغدير عدنان سليمان29314200295

معهد2001-01-01طرطوس10050015302عبيرايلينا خضر البيشيني29414200296
المعهد التقاني 

الزراعي
الال76.2220200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010132620سعادزينه امين محمود29514200297

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2284.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10110008254جميلةرنيم رفيق سليمان29614200298
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معهد1985-07-23طرطوس10160075016نسيمة عبودصفاء جهاد حبيب29714200299
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال65.0720100محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
214محاسبوزارة الكهرباء16مدقق مالي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1754.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-07طرطوس10220029827ودادغدير تيسير اسماعيل29814200300

معهد1998-05-01طرطوس10180002457انتصارسوسن عبد الكريم وسوف29914200301
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال75.1420190أشعة

413كاتب اولوزارة الماليةالال1776.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-10طرطوس10220028987اميرهعلي صالح محمد30014200302

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1176

معهد2000-01-02طرطوس10120006135هناءزينة سمير سلمان30114200303
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال78.6320190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة636

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-15طرطوس10090104416سماهرمرح جهاد صيوح30214200304

معهد1998-07-11طرطوس10160059204هندأيفا ياسر ميا30314200305
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9520180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10100014746آمالفلاير ابراهيم احمد30414200306

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10160068349سفيرهصبا احمد الخطيب30514200307

معهد2000-01-01طرطوس10280008154منالصبا علي حمود30614200308
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.5820190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-06طرطوس10110016502سكينهصفاء حسين سليمان30714200309

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال293.0020055نجارةثانوية صناعةثانوية1987-05-19حماه05160018320نديمهحسن نصر منصور30814200310
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد1992-07-05طرطوس10010132590سعادعبير امين محمود30914200311
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.4020120مخابر

الال2982.0020162ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-01-16طرطوس10170023722ندىزين عادل سليمان31014200312
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه10010000807مريمبشرى حكمه سلوم31114200313

414كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس05160027680فريحهنهى محمد نداف31214200314

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

الال293.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-11-25طرطوس10110015270سعادنسرين آصف محفوض31314200315
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1996-09-11طرطوس10270002682عايدةرشا يونس عمار31414200316
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال67.8520170

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

الال2915.0020134ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-11-16طرطوس10160050921حنانمجد آصف مصطفى31514200317
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
219

معهد1988-04-01طرطوس10010015071عايدةحنان علي محمد أحمد31614200318
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال70.9520090تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

409كاتب اولوزارة الماليةالال2268.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-12طرطوس10050015298عبيرهديل خضر البيشيني31714200319

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10260027379دوالمايا سامي حسن31814200320

معهد1993-01-16طرطوس10010152575ليندارنيم حسام بدور31914200321
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال69.4220120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-25طرطوس10230026007هيفاديانا يوسف خاكه32014200322

معهد1984-01-03طرطوس10040001120سعادثناء عقل كسيح32114200323
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5820030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-12طرطوس10180005294سكينهربا احمد علي32214200324

معهد1994-01-03طرطوس10230025446حالعمار كمال عمار32314200325
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال68.0520140أشعة

الال276.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-22طرطوس10180004556نبيههعال نديم أحمد32414200326
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

معهد1996-06-06طرطوس10010107572ليلىفرح رزق فسخة32514200327
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.9420160مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-25طرطوس10050001721ودادهديل نوفل الخضر32614200328

معهد1989-01-01طرطوس10040001695نوالعال سهيل عيسى32714200329
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالنعم72.3320080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

766 من 10صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال287.0020003ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-06-04طرطوس10120016744سلوىصفا محمد علي32814200330
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد1987-10-01طرطوس10160013628اعتدالمايا سليمان سليمان32914200331
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.4420080بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1874.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-10الالذقية06090048526سهامسناء محمود علي33014200332
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-01-20طرطوس10160054201أمل محمدزينب ياسر اسبر33114200333
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.3220200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01طرطوس10170030434جميلهنهال أحمد حمصي33214200334

معهد1999-07-27طرطوس10010156453زينةزينب أيمن حماد33314200335
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.1820200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال275.00200110التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1983-09-16طرطوس10230025966نهالوسيم علي ابراهيم33414200336
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

معهد1983-01-20طرطوس10100030973ازدهارفادي حسين يوسف33514200337

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال59.9920089إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-08طرطوس10270012608ليلىنيرمين عمادالدين ديب33614200338

معهد1988-02-05طرطوس10180005280كوكبفاديا صالح علي33714200339

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.7120110مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1733.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-11طرطوس10160037577مرفتعفراء عالء ملحم33814200340

معهد1999-03-01طرطوس10010050618فاطمةحسن علي منصور33914200341
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.5420190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-02حمص04220004353عواطفديانا فؤاد كيسين34014200342

معهد1990-07-24طرطوس10180007665عزيزةلميس عبد الحميد كردي34114200343
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.2020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160037602هالحنين ملحم ملحم34214200344

معهد1983-10-01طرطوس10180003631رمزه أحمدناهية كمال ضاحي34314200345
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.0920040تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

الال1621.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10140009334داللاكرم بسام حمود34414200346
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1984-10-10طرطوس10090011038نجوىلما علي ابراهيم34514200347
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-06طرطوس10180008825نهلهسماهر موسى علي34614200348

معهد1988-08-13طرطوس10130005207امينةريما محي الدين عبود34714200349
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.9820080بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01طرطوس10280004860وجيههسماهر معين صفتلي34814200350

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-11طرطوس10010031884نجوىايلين غسان خضور34914200351

معهد2001-01-06طرطوس10010069329جميلةرشا أسامى سليمان35014200352
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.0820210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2138.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-28طرطوس10280008239هيامبشرى احمد قاسم35114200353

معهد1993-03-10طرطوس10010121155زهيهداليا محمد حسين35214200354
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال71.3620150

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.00201610أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10040013298رتيبهعالم محمد محمود35314200355

معهد2000-01-31طرطوس10010131651رائدهريفان عيسى علي35414200356
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.2320210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1617.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-27طرطوس10160057139هدىحيدره حسن حسين35514200357
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال348.0020036ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01طرطوس10140006243سهياللورند وجيه ابراهيم35614200358
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل2محاسب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1910.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-10طرطوس10040015895جمانهغدير علي غانم35714200359

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2013.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-01طرطوس10260026968منالمريم ماجد سليمان35814200360

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-15طرطوس10260006801سهامعبير علي سليمان35914200361
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404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2152.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-12حماه05070000769سميهتاال معن السلموني36014200362
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-08-02طرطوس10010155022عبير عليفاتن محمد يونس36114200363
المعهد التقاني 

الصحي
الال89.7720180صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-08-06طرطوس10220040931سهامبوسي محمد حمادي36214200364

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15طرطوس10090002506عليافايزه حسين الخليل36314200365

معهد1986-09-03طرطوس02290009611حميدةكوثر عبد الحنان عيسى36414200366

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.6720130إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10110025309هدىمرح عدنان عيسى36514200367

معهد1996-07-26طرطوس10220020706سوسنمحمد أحمد أسعد36614200368
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال61.7320180تخدير

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2491.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-25طرطوس10260030201رنجوسثراء أنور رحال36714200369

معهد1991-01-01طرطوس10050005202نهىعبير سليم مرعوش36814200370

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.5420120إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1817.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-25طرطوس10110009779سميرةزينب رفيق محفوض36914200371

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20طرطوس10020032368سعادسميا احمد علي37014200372

الال287.0020058ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-07-27طرطوس10090014683سهاميوسف سيف عثمان37114200373
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1993-04-28طرطوس05110001733نهوندنغم معتز سعيد37214200374
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.2320170مصارف وتأمين

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1312.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-08طرطوس10160135467احالممحمد سعد احمد37314200375
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01طرطوس05070022964ملكهرهام حمدو منصور37414200376

معهد1988-11-04طرطوس10160015645حميدهسهى حامد السيد37514200377
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال71.5420090

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال2537.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01طرطوس10160146854نهادمهى سمير علي37614200378
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1985-10-08طرطوس10250007361زكية اسماعيلختام نديم عبد هللا37714200379
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.5020070تخدير

معهد1994-02-01طرطوس10120015519سعادعمار حكيم حسن37814200380
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال77.6020142تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال218.00200310علميثانوية عامةثانوية1985-03-08طرطوس10260006333نوالنبيل عدنان خليل37914200381

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10160146871نهادناريمان سمير علي38014200382

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10090089613فادياليالي قيس خليل38114200383

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-07طرطوس10280013270نزههرنا كامل حسين38214200384

معهد1998-09-01طرطوس10010147511فدوى نعمانيوسف سليمان اسماعيل38314200385

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال64.8220191مطبخ وحلويات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-26طرطوس10010059699جميلهسليمه محمد ابراهيم38414200386

معهد1994-10-07طرطوس10120015565احالم ابراهيميزن فاروق خضور38514200387
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.8720146تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1898.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-09طرطوس10160047806ربابإليانا عدنان اسعد38614200388

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1654.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10010110657سناءساره علي احمد38714200389

معهد1974-11-15طرطوس10010036130سعدارنا علي الكبير38814200390
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.2619940مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-07طرطوس10170039676سورياعفراء كمال حيدر38914200391

معهد1987-09-01طرطوس05070000258ملكهعبير حمدو منصور39014200392

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.1920070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2437.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10110027028منالمريم راغب الشيخ39114200393

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

نعمال171.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-02-01طرطوس10010007821اديبهدالل محمود منصوره39214200394

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2109.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01طرطوس10260018313صباحمنال محمد عثمان39314200395

معهد1984-01-01طرطوس10010091193أملميس عدنان عبود39414200396
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال65.4620040

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020008أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01طرطوس10090015385ودادعمران علي العتيق39514200397

معهد1999-05-02طرطوس10230004386عبيربتول كمال سلوم39614200398
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال71.9720200محاسبة

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

214محاسبوزارة الكهرباء16مدقق مالي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10140013772ماريهابتسام محمد درويش39714200399

معهد1987-11-10طرطوس10020001850ازدهارغيث محمد محمد39814200400
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6320078تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1975-10-08طرطوس10270021313نعيمهتغريد محمد عمران39914200401
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.1519960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال1820.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-26طرطوس10040023313ليلىسناء محمد شروف40014200402

الال1767.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10020003876سهادوالء كاسر سعد40114200403

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1979-10-01طرطوس10230016755سلمىوفاء علي معال40214200404
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.7320000مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حماه10230026591خديجةبشرى محمد علي40314200405

معهد1993-09-28طرطوس06090134391اميرههبا سمير الرحيه40414200406

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.1220130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

411كاتب اولوزارة الماليةالال1812.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-23طرطوس10150008104آسيانغم محي الدين محمود40514200407

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1995-03-05طرطوس10160081092هندريم علي محمد40614200408
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.9620160مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-25طرطوس10010101400سواليسوليمار تيسير عيسى40714200409

معهد1991-08-26طرطوس10160158734اغراءمحمد علي فياض40814200410
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.5920148تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1991-01-01طرطوس10160081775نادياروال ماجد يوسف40914200411
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال81.4920100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال117.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-01طرطوس10150011184اميراذو الفقار علي الخطيب41014200412

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15طرطوس10040001334ليلىيشار حسن محفوض41114200413

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-22طرطوس10030031203مريمشروق عقيل حسن41214200414

معهد1981-12-10طرطوس10020029152حليمهلما حسن سعيد41314200415
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8320030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1978-05-06طرطوس10010012113كوكبلؤي مفيد محفوض41414200416
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال67.5019990اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1985-09-10طرطوس10010043674حناننور نزار عبود41514200417

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.9220070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1997-05-22طرطوس10110007953منىابراهيم ياسين أحمد41614200418
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال66.0120200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

معهد1985-09-25طرطوس10010067085سميحهاريج جميل حمدان41714200419
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.1220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-05طرطوس10040008649رقيهعنايا محمد محفوض41814200420
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال130.00200410علميثانوية عامةثانوية1986-06-04طرطوس10230016633فاطمهظافر سلمان شعبان41914200421

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية1176

معهد1993-10-10طرطوس10230006764هويداألين علي عمور42014200422
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.8220150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1987-01-05طرطوس10020042517ربيحهرؤى سلمان عبود42114200423

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال75.5720060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1990-02-28طرطوس10050001716ودادوالء نوفل خضر42214200424

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.3920140إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1984-01-02طرطوس05190017023روعهسمر يوسف ديب42314200425
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05طرطوس10030013028ندىهبا علي جاسر42414200426

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-21طرطوس10130016853سوسنديمه هيثم تليجه42514200427

معهد1991-06-01طرطوس10020032394سميرة جنودنيرمين علي خضور42614200428
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.5720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-11طرطوس10020038004هندميرنا احمد ديب42714200429

الال2021.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-07طرطوس10040016853فهيمهنغم علي معال42814200430

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1991-07-06طرطوس10180009010أميمة ابراهيمروى أنور سليمان42914200431
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال65.9320120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040032297سميرهخلود جميل معنا43014200432

معهد2002-01-21طرطوس10110004514يسرىفلة جميل سليمان43114200433
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال73.2820210هندسة البرمجيات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1996-01-18طرطوس10020021807تغريدمريانا حيدر حيدر43214200434
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال65.5920160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-01طرطوس10030021504اعتدالروان صالح سالمه43314200435

معهد1979-10-15طرطوس10030037060ربابسراب حسين نعوس43414200436
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1919990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1979-07-03طرطوس10150005271سكيبهغربه محمد علي43514200437
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4620010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-01-01طرطوس10040016841فهيمه معالطالب علي معال43614200438
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.1620160تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد1986-06-10طرطوس10180003596وضحانرمين معروف معروف43714200439
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال63.7020090المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-11طرطوس10270021799ليلىلوبانا محمد داؤد43814200440

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-06طرطوس10020010085حسنهعلي سلمان ابراهيم43914200441

معهد1991-02-12طرطوس10010129323يمناحالم فادي سالمه44014200442
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.7620120زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1986-02-20طرطوس10090044276سهام بدورمريم درويش ضوا44114200443
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةنعمال76.2020060أشعة

414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2152.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-02طرطوس10270022623عبلهخلود محمود حسن44214200444
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-05-19طرطوس10020008646هيامعلي حسين نصر44314200445
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.6520212تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1828.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-25طرطوس10130012742نوالنغم عدنان عطيه44414200446

412كتاب اولوزارة الماليةنعمال239.0020101علميثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10030025116نوالمحمد محمود يوسف44514200447

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-01-10طرطوس10100001666شهيرههبا علي سلهب44614200448

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.5520100عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال298.0020115كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10010155168رغداسلمان سليم داود44714200449
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء1162

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال2888.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-08طرطوس10160147345سوسنمهدي يوسف أحمد44814200450

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

الال3065.0020163ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-01-03طرطوس10230018554جنانيوسف محمد علي44914200451
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1025فني ميكانيك
عامل مهني 

درجة أولى
219

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-25طرطوس10110013839حياةسوزان جميل ابراهيم45014200452

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-28طرطوس10230019285سالمنور سلمان سليمان45114200453

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2396.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10010154562سميرهمنار عدنان عبود45214200454

معهد1995-02-23طرطوس10220043253نوالكاترين جميل صالح45314200455
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال79.1820150تخدير

الال1814.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-02طرطوس10030026114سكينهمحمد علي بالل45414200456
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1989-07-08طرطوس10260010992رفيقهامل منير حسن45514200457

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.2520110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1997-05-10طرطوس10160103597سماهرأريج سيف الدين محمد45614200458
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.2420170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-03-25طرطوس10010098205ثناء حسنيانا علي عثمان45714200459
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.4920170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-07طرطوس10090031932ماريرويده علي طياره45814200460

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-25طرطوس10220021218نادياحسن سالم سليمان45914200461

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2101.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-28طرطوس10130016024وئامخزامه نزار ميا46014200462

409كاتب اولوزارة الماليةالال1844.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040011269عفافريم احمد بيشاني46114200463

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29طرطوس04120103379هدىعال ماجد السليمان46214200464

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال147.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-10طرطوس10160088181مريمساميا أحمد محمود46314200465

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10040026225اكتمالمروى سليمان اسكندر46414200466

معهد1994-01-20طرطوس10220044031نادياهيفاء مهدي علي46514200467
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.7020140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال304.0020119نجارةثانوية صناعةثانوية1994-01-02حمص04040000789هيامسلمان رزق ناصر46614200468

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
665عامل نجارةوزارة الدفاع811فني

معهد1999-01-03طرطوس10220040584مجدلينهبة عبد الكريم محمد46714200469
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.3920190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

410كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020074علميثانوية عامةثانوية1989-01-29طرطوس10160028639سعادعلي احمد غانم46814200470

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

409كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-07-08طرطوس10040016310حليمههبة محمود أحمد46914200471

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال236.0020074حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-04-02طرطوس10160022990كوكبابراهيم علي عيسى47014200472

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1996-01-28طرطوس10090003170داللنيرمين عيسى شيحا47114200473
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.8320170أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2153.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090056399حنانزينه علي درويش47214200474
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-01-07طرطوس10100023301سهيلهرؤى مالك ديوب47314200475
المعهد التقاني 

الصناعي
الال90.1820160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1993-08-25طرطوس10020016059وطفهمريم ابراهيم خليل47414200476
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال3115.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-07-15طرطوس10020009173سوزانرهف نضال نصر47514200477
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

413كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020072علميثانوية عامةثانوية1989-04-07طرطوس10220032998هيامباسل محمد معروف47614200478

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-17طرطوس10270007981نبيههبيرا محمد ابراهيم47714200479

معهد2000-05-31طرطوس10010080781سامياغدير سيف الدين اسماعيل47814200480
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.0620210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال1582.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020021986هناديكنان آصف حيدر47914200481
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

الال272.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-03طرطوس10160042800سالماريج محمود المصه48014200482
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-05طرطوس10040026238اكتمالآالء سليمان اسكندر48114200483

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1944.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-14طرطوس10010126299اعتدالمحمود هيثم مصري48214200484

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال3852.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-06-18طرطوس10010132268وسامنغم علي يوسف48314200485
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

409كاتب اولوزارة الماليةالال1896.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-25طرطوس10010050861أملريم عبد الكريم اسماعيل48414200486

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1579.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-03طرطوس10010164933سيسيلياجوليانا محمد أبو رز48514200487
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1991-11-04طرطوس10220037330أميرةهبة محمد محمود48614200488

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.7920100

الال267.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-01طرطوس10010073607نهلهمحمد حليم خطيب48714200489
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1992-01-04طرطوس10040008365سميرةهناء جميل معنا48814200490
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8520110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال407.0020110تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1993-09-01طرطوس10010050867أملمحمد عبد الكريم اسماعيل48914200491
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-17طرطوس10220017574فاتنهديل محمد عباس49014200492

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15حلب02070030191خدوجإيمان محمد الضاهر49114200493

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1321.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-27طرطوس10010071871سماهرمايا فادي حسين49214200494

وزارة الكهرباءالال272.0020018كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-07-23طرطوس10110025398أملمحمد ابراهيم خضور49314200495
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-16حماه10220022692اميرهعبير احمد سليمان49414200496

الال1965.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-25طرطوس10020022006ميرفتسلمى أسامه حيدر49514200497

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1986-08-20طرطوس10160025280ابتهاجنورهان عدنان خوري49614200498
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.2120080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3183.0020143نجارةثانوية صناعةثانوية1997-01-10طرطوس10010136407نهامحمد بسام حسن49714200499
وزارة الموارد 

المائية
665عامل نجارةوزارة الدفاع810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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الال287.0020045حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-04-15طرطوس10160076623كوكبماهر علي عيسى49814200500

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1452.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-22طرطوس10250004916ثناءمروى حيدر علي49914200501

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1608.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-05طرطوس10090039148اسماءعلي نزار عمار50014200502

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1990-03-13طرطوس10010128738وجيههبهاء محمود محمود50114200503
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.11201910تدفئة وتهوية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1997-01-01طرطوس10010066017ربيحةشازان أحمد أحمد50214200504
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال63.4720160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-14طرطوس10260002533حسنهمرح بركات خضور50314200505

معهد1982-01-20طرطوس10160038023كهربعبير محمود بشالوي50414200506
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.7720030زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1995-07-28طرطوس10260026685عفافهال نصر سليم50514200507

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال73.0220150مطبخ وحلويات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-26الالذقية06110067094نظيرهسمر غسان ونوس50614200508

409كاتب اولوزارة الماليةالال2428.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10030042071جميلهمروة مفيد هوال50714200509

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1986-01-03طرطوس10160033301ايناسمحمود علي غانم50814200510
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.7520058انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1990-03-01طرطوس10160038298نجالمريم ابراهيم داود50914200511
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال62.3720130المساحة

معهد1999-08-14طرطوس10150014050ازدهارآماني ميسر نعمان51014200512
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.9520210إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالنعم2421.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-27طرطوس10030041406غانيهحسن عمار علي51114200513
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-07-01طرطوس10230002141ندى أحمدرهف كامل علي51214200514
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.2020170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-24طرطوس02250104687وقفيهليلى ابراهيم النعسان51314200515

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1545.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01طرطوس10010150257رضىيوسف علي احمد51414200516
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

معهد1998-01-05طرطوس10120006250كوثررهف سلمان مصطفى51514200517
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.9820180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-20طرطوس10120006241نجاحايناس احمد مصطفى51614200518

معهد1997-09-05طرطوس10090067139آمنةروان محمد ديب51714200519
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال70.7020200المساحة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10280017398مجيدهندى محمد سلوم51814200520

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-03طرطوس10170015432ملكهنسرين ابراهيم شعبان51914200521

معهد1994-03-10طرطوس10160118837وزيرهرنا نزيه ابراهيم52014200522
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال82.6520140أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

414كاتب اولوزارة الماليةالال2020.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-04-15طرطوس10100024887عفرهيزن مطيع محمود52114200523

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1995-06-02طرطوس10260036168ابتسام مهناميرنا عدنان سليمان52214200524
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.3720160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2040.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-03طرطوس10160125556امتيازلؤي علي حسن52314200525
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411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1790.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10120020402ختامهبه محمد مصطفى52414200526

معهد1978-12-24طرطوس10010041858ليلىروسيا عزيز محمود52514200527

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال66.8320000

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1864.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10030031248مريماماني عقيل حسن52614200528

معهد1976-04-10طرطوس10250008794حليمةهيام حسن سليمان52714200529

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.4519970

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1978.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-02طرطوس10010127463ليلىفادي علي المعصره52814200530

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال3176.0020133نجارةثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10010136393مجيبهعلي غسان علي52914200531
وزارة الموارد 

المائية
665عامل نجارةوزارة الدفاع810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد2000-01-29طرطوس10020016738شاديامرام مالك علي53014200532
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال87.8320190تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1689.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-24طرطوس10130016297ختامروزانا محمد عبود53114200533
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1504.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10010074177زواتمايا سمير الغاش53214200534

معهد1992-01-01طرطوس10110008591فهيمةهال محمد رستم53314200535
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.6920110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10260014448سميرهنوره ابراهيم محمد53414200536

نعمال289.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-02-07طرطوس10220033674رياربا مشهور مفلح53514200537
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

411كاتب اولوزارة الماليةالال123.0020020علميثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090055362سعادسراب محمد ديبه53614200538

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-10طرطوس10090009192عائدهنورهان محمد سمعول53714200539

معهد1987-08-17طرطوس10100018656رمزهبشرى فاتح سلطون53814200540
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.5520080إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2269.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-01طرطوس10130016292ختامهنا محمد عبود53914200541

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-01-01طرطوس10010064789مها قميرةنيفين فادي درويش54014200542
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6120200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01طرطوس10220023726هيامميساء عزالدين علي54114200543

413كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-08-20طرطوس10120001904مريمرويده كامل حبيب54214200544

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

معهد1969-07-10طرطوس10010140308يمن عليبنان جميل ميهوب54314200545
المعهد التقاني 

الصناعي
الال51.3819910تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

الال273.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-07-01طرطوس04120091065فاطمهمارلين ابراهيم مرعي54414200546

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

معهد1991-11-01طرطوس05160015566فريدةهبه علي قبالن54514200547
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.7120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1736.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-15طرطوس10090033850ازدهارجود حسن ابراهيم54614200548

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

411كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1993-06-29طرطوس10110000504كريمه سلطانيعبير عبد هللا سلطاني54714200549
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8020150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال1886.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-06طرطوس10260033091مهاكحالء اسماعيل محمود54814200550
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511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1482.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-17طرطوس10010075121جمانهبشرى محمد بشير54914200551

معهد1980-06-03طرطوس04120040474فهده الفتىوفاء محمد يونس55014200552
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.2920010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1598.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-22طرطوس10120005683ملكبتول احمد مظلوم55114200553

معهد1985-11-23طرطوس10090046859نهادديما حسن ضوا55214200554
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-10-06طرطوس10270018447هيامفارس محسن شعبان55314200555
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.3520192أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال181.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01طرطوس10040006360هدىرشا سمير شروف55414200556

معهد1997-04-08طرطوس10280006392ابتساموسيم سمير جمعه55514200557
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.8320191تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-23طرطوس10010155594شفيقهثناء حسن علي55614200558

معهد1989-07-15طرطوس10010111476زهر حمودحاتم سمير حمود55714200559
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.90201110تدفئة وتهوية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-05حماه05050140663وهيبهفاديه رمضان ديوب55814200560

وزارة الكهرباءالال3370.0020150ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-08-07طرطوس10110005698منىماهر حسان ضاهر55914200561
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

معهد1992-10-10طرطوس10160134510يسرى حمدانديما عبد الكريم ديب56014200562
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.6420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال2835.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-14طرطوس10270009107فداءمحمود قصي علي56114200563
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

معهد1996-07-15طرطوس10160078978غادهندى حسن حسن56214200564
المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.7120170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1934.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10160161111سونياهديل علي سليمان56314200565

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160078992غادهنيرمين حسن حسن56414200566

معهد2000-01-11طرطوس10160077863محاسن احمدراما غسان أحمد56514200567
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.8620190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال2300.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-27طرطوس10180003412هناءيمام محمود رقماني56614200568

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-01طرطوس10010032951سميحهرشا احمد محمود56714200569

معهد1989-09-15طرطوس10160153614ربيحهديما يوسف اسماعيل56814200570
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال70.8220100

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120049619فادياأمل كمال محمود56914200571

معهد1997-04-07طرطوس10260020130يسرىفاتن محمود اسماعيل57014200572

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.5320190عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-13حمص04120049621فادياليال كمال محمود57114200573

معهد1997-01-30طرطوس10170039118سهامفرح احمد السليمان57214200575
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.5620170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-28حمص04120009963منامادلين سليمان الحسن57314200576

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-10طرطوس05030047602مريمرفاء سليمان الخضور57414200577

معهد1998-01-01طرطوس10110023496حميدةشذا حبيب زيدان57514200578
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.4620180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1994-08-25طرطوس10170024073نواليارا سليم خضر57614200579
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.4020210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-30طرطوس10160081736شيرازحسن منذر محمد57714200580

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

الال1594.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160035463غيداءرهام احمد علي57814200581

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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409كاتب اولوزارة الماليةنعمال122.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-05-20طرطوس10240002531هندربى حسن حمود57914200582

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1862.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-20حماه05190009172اميرهميساء علي هندي58014200583

معهد1996-01-02طرطوس10240010384نجوىروز حاتم شعبان58114200584
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.6020160تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد2001-01-10طرطوس10010051034عائدهآيه باسم محمد58214200585
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.7620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1999-01-01طرطوس10020002897اسما خضورمريم تيسير نزهه58314200586
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.3820200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال1960.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-14طرطوس10040026903هندحسن فاتح سليمان58414200587
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2379.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01طرطوس10280008630وفاءريم عبد العزيز ديب58514200588

الال3149.0020171تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1998-01-03طرطوس10280006248داللاحمد علي احمد58614200589
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد2001-05-23طرطوس10010179232ميساءأدريانا شافع معروف58714200590
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.1320210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-01-01طرطوس10040010423هيالنهحمزه محمد بركات58814200591
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4120172تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-10حماه05070009148ندىسوزان أحمد األحمد58914200592

معهد1988-04-17طرطوس10250011926جميلهمنال وجيه ابراهيم59014200593
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال68.8820110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد2000-01-22طرطوس10010093974بديعهتغريد علي زيدان59114200594
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2820200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-09-23طرطوس10010136854نوالوالء أحمد ابراهيم59214200595

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال59.4020120

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1998-06-10طرطوس10010143683ودادرنيم عهد حسن59314200596
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.7420180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1992-01-22طرطوس10160145782هيامسومر سمير ابراهيم59414200597
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال76.0920139

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1992-01-05طرطوس10240007203عليانادر محمد وسوف59514200598
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.69201710تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد2000-05-04طرطوس10160114677غنوةسماح صالح رمضان59614200599
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.2620210مصارف وتأمين

الال2145.0020179أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-08طرطوس10160134531يسرىنبيل عبدالكريم ديب59714200600
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

الال239.0020058حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-07-20طرطوس10110019591فوزيحسام احمد خليل59814200601
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد1998-07-03طرطوس10010086929ندىنسرين موسى العزي59914200602
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.2520190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-07-01طرطوس10090054916رابياناديا حسن وردة60014200603

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-08-20طرطوس10160076442سجيعهبشرى أحمد صالح60114200604

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال82.8420150
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معهد1987-10-20طرطوس10160076464سجيعهريهان احمد صالح60214200605
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.5620070تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1997-10-06طرطوس10160152857سفيرة ابراهيمليث سيف الدين ابراهيم60314200606
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال73.8520170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-02-17طرطوس10240011961نجات عبد هللارهام علي يوسف60414200607
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.2720170تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1982-11-24طرطوس10010051063مي عاقلرولى قيس محمد60514200608

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.0320060إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1998-01-10طرطوس10260014715هيفاءعفراء وجيه حمود60614200609
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.1420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1989-02-19طرطوس10230013674سعادصفاء علي عروس60714200610
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةنعمال72.9020100مخابر

معهد1997-02-14طرطوس10040007900سميره ناصيفرفيف حمزه خضر60814200611
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال67.4320180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1998-11-18طرطوس10040003069منالشروق يونس ابراهيم60914200612
المعهد التقاني 

الصحي
الال82.8520180طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1994-03-08طرطوس10030033775عائدهحنان مصطفى استانبولي61014200613
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.1720140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1974-05-13طرطوس10090013314مسيكيباسم محمد نعمان61114200614
المعهد التقاني 

الصناعي
الال51.4219950تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2478.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10100007513افينامرح زهير سليمان61214200615

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة الماليةالال1731.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10090062447شهيرهنورهان حسن مهندس61314200616

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2502.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-10-01طرطوس10180005723هناءسلمى سمير عيسى61414200617
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1993-12-05طرطوس10270021092زينةحنين حسين حمود61514200618
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.4420140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3338.0020181كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-07-11طرطوس10250005300نجوىبشار بهجت سليمان61614200619
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال129.0019986علميثانوية عامةثانوية1980-10-08طرطوس10010144037سعادموسى علي صالح61714200620

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1996-03-15طرطوس04120090449سعادرنا ابراهيم شمالي61814200621

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.6620150

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

نعمال303.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-11-21طرطوس10010127482حليمهمنال علي سليمان61914200622

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01طرطوس10130016536نجاحأورنج ابراهيم سليمان62014200623
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-02-16طرطوس10010065969وسيلهرنيم حبيب وسوف62114200624
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.5220170تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

الال2675.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-01-30طرطوس10220028901سوزانباسل نجم خليل62214200625
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
219

معهد1997-05-15طرطوس10090099930ندىسهى محمد صيوح62314200626
المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.1220180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال1739.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-15طرطوس10010174835سروركيندا باسم المحمود62414200627

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1995-06-24طرطوس10160048491هيامحال عباس سلوم62514200628
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال61.2420180

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

408منشئوزارة المالية383فني صيانة شبكات

409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020063علميثانوية عامةثانوية1988-08-20طرطوس10010037753هالههادي علي ابراهيم62614200629

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-01-01طرطوس10100032357ميسونعبير عزات العلي62714200630
المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.7920180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

نعمال283.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-20طرطوس10160126731جناتسلمان محمد سليمان62814200631
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة الكهرباءالال3475.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-04-26طرطوس10160124355تغريدعمار منهل حسن62914200632
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1983-11-25طرطوس10010102619أميرةباسمة خليفة الصالح63014200633
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.8020040تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

الال3221.0020182تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-03-11طرطوس10240009097رائدهخضر عباس عباس63114200634
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد1998-07-13طرطوس10110022165ملكاتديما أسامة وردي63214200635
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال72.3920210مخابر

الال277.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-01طرطوس10120009904كوثرعيسى محمود حبيب63314200636

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال271.0020019حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-01-05طرطوس10110025457سعادرفعت سليمان علي63414200637
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال3188.0020137ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-08-28طرطوس10230013366عفاففراس عماد ديوب63514200638
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2567.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090046039اسمهانآالء محمد علي63614200639

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال1687.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-13حماه05150075644سماهرأالء محمد الحسن63714200640

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال2376.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01طرطوس10020024648هناديلما عدنان عبود63814200641
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال2070.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10120009885كوثرربا محمود حبيب63914200642

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال219.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-06-14طرطوس10120016608غادهغيثاء عبد اللطيف حميدوش64014200643

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال275.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-12-01طرطوس10050000428رشيدهمديحه علي سلطانه64114200644

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

معهد1995-01-15طرطوس04120093228مخلصهمرح محمد شمالي64214200645

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.4220140

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

410كاتب ماليوزارة النقلالال276.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-12-15طرطوس10160074964نوالهنادي فهد موسى64314200646

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

معهد1993-01-20طرطوس10180002201سلمىعفراء منير أحمد64414200647
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05116003140مثيلهمريانا عيسى معروف64514200648

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2969.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-22طرطوس10020011739هالهانغام أحمد محمد64614200649

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1985-11-21طرطوس10010090474سعادنسرين علي عبود64714200650
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال83.1120050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال291.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-06-05طرطوس10160142298جميلةرشا عيسى محمد64814200651

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1913.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-02حماه05100017673الناألين موفق عيسى64914200652

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-10-04طرطوس10090069389حسيباداليا عماد سليمان65014200653

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1985-01-10طرطوس10220019893أنيسةيوسف سهيل محمود65114200654
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال63.6120048

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال2483.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-10-23طرطوس10160079187فاديارنيم سلمان درغام65214200655

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

الال3309.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-06-10طرطوس10150012521فاطمهزينه ابراهيم عباس65314200656
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1988-01-25طرطوس10090004778مريمميناس خليل ربيع65414200657
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-05-15طرطوس10160110518نجودليال فرحات ابراهيم65514200658
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.1820210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال1767.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-17طرطوس10020024652هناديياسمين عدنان عبود65614200659

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1990-11-02طرطوس10170037275سميرهزينب هيثم دعبول65714200660

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.4620130

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

الال3194.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-03-08طرطوس10110030868روزهغدير حبيب عيرون65814200661
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2002-01-01طرطوس10090081761غادهمحمد سالم صدقة65914200662
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.7020210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1989-05-03طرطوس10280012792خديجهعلي احمد حسين66014200663
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.7420110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال2241.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010106744فاطمهمريم اسماعيل شعبان66114200664

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-02-10طرطوس05120007011رويدهرباب احمد عاصي66214200665

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال311.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-09-10طرطوس10140000641فهيمهداليه محمود عبود66314200666
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

410كاتب ماليوزارة النقلالال299.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-07طرطوس10020021044سليمهغادة كاسر سابق66414200667

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال228.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-04طرطوس10020041152فدوىعفراء علي حسن66514200668

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1981-03-10طرطوس10280001540خديجهوفاء علي علي66614200669
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال74.3720010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال115.0020003علميثانوية عامةثانوية1978-08-22طرطوس10010009993نزههبشار ياسين اسمر66714200670

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1981-05-16طرطوس10220027769هوالناهد عارف سليم66814200671

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال81.0420010

الال347.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-02-20طرطوس10090031746سليمةرنا شعبان عبود66914200672
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1989-09-06طرطوس10020002091ماريهعال شعبان سعد67014200673
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال66.9720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1975-02-02حمص04120085012فاطمهليلى محمد حماده67114200674
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.1819960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب ماليوزارة النقلالال2827.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-04-17طرطوس10160051870فاطمهآيه سامر حسن67214200675
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال270.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-01طرطوس10160036410وردةأحمد شريف ديب67314200676

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

معهد1996-02-02طرطوس10120003894تمينهيامن يونس معال67414200677
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.3820165تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1997-01-10طرطوس10020004368سميرهنوار فواز شدود67514200678
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.0520200محاسبة
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

411كاتب اولوزارة الماليةالال1940.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-04طرطوس06110041903ميساءروان طالل محمد67614200679

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1990-06-20طرطوس10160119295رضيهسوسن مصطفى يوسف67714200680
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.0520120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال358.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-09-18طرطوس10140007714وجيهاانعام نايف جلول67814200681
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1996-12-02طرطوس10220013044احالمعال ضاحي محمد67914200682
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال68.3620190مصارف وتأمين

معهد1989-04-06طرطوس10010051044سناء عبد هللارنا سليمان عيسى68014200683
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.7920080تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1993-01-12طرطوس10160044934ودادحسين أحمد عيد68114200684
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7720172تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال290.0020048ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-01-07طرطوس10230027010مفيدهكنان خليل سلمان68214200685
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال3169.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-28طرطوس10090042672سوزانمحمد عماد محمد68314200686
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال326.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-02-18طرطوس10220038857سهامدعد عيسى اسماعيل68414200687
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال3511.0020154ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-01-30طرطوس10110025516اميرةاحمد محمد علي68514200688
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال261.0020018ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-22طرطوس10090018924تمينةتيسير جابر زهره68614200689
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1994-02-08طرطوس10010002617انسامآلين منذر شعبان68714200690
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.2220140تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

الال358.0020100تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-01-05طرطوس10010060452عالءغيداء وجيه قرنفله68814200691
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال279.0020038نجارةثانوية صناعةثانوية1982-06-01طرطوس10010018949جميلهحسن ادريس شموط68914200692
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

411كاتب اولوزارة الماليةالال1981.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-10طرطوس10090032073غادهراما حبيب ميهوب69014200693

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1993-01-15طرطوس10160006688منيرهديانا محمود محمد69114200694

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.5420130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال229.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-10طرطوس10020011818ايسالأحمد علي ديب69214200695

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-20طرطوس10010121616حلوهلما يوسف يوسف69314200696

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

766 من 25صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1979-10-09حلب02020489436نجاحلينا مصطفى مندو69414200697
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.0020000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3228.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2004-01-01طرطوس10040028324فاتنراما رفيق دال69514200698
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال276.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-15طرطوس10010146568وهيبهوفاء محمود احمد69614200699
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

الال3017.0020160التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1997-01-02طرطوس10040016096جميلهعبد الرحمن علي ابراهيم69714200700
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3052.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-03طرطوس10160004450ليلىمصطفى ياسين منصور69814200701

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال3004.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-04-08طرطوس10090072393يسرىهبه يوسف داود69914200702
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال328.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-21طرطوس10160138810نهىرجاء عبد اللطيف عبد هللا70014200703
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

الال264.0020028حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1983-10-24طرطوس10150001008نوالعلي فؤاد خضور70114200704
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1994.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-08-24طرطوس10030026905غصونعلي سعد ليال70214200705

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال373.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-10طرطوس10220001467نهادروعة عبداللطيف سليمان70314200706

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3403.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-12طرطوس10010012024ميثاءبراءة جابر جهجاه70414200707

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

410كاتب ماليوزارة النقلالال319.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-01-01طرطوس10250012033فدوىعال ابراهيم احمدحسين70514200708
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة الكهرباءالال3400.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-10طرطوس10090067412سمرمحمد حسام العص70614200709
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

الال2927.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-07-15طرطوس10020026174ليلىريني جورج مخول70714200710

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

معهد2000-01-29طرطوس10270023114فاطمةلجين جمال حمود70814200711
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4120200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

الال333.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-10طرطوس04120069142وجيههنسيمه محمد عيسى70914200712
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1999-06-14حماه05160020805سماهرهديل عيسى احمد71014200713
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال87.8220190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

الال259.00200910ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-03-25طرطوس10220016776أميرهمحمد نبيل معال71114200714

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-09-25طرطوس04230009845داللرؤى هيثم عيسى71214200715
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.4720170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-01-01طرطوس10010092430خديجهعلي ناصر علي71314200716
المعهد التقاني 

الصناعي
الال84.9120110تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1988-08-20طرطوس10010013690خديجهزينه ناصر علي71414200717
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.6720080إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-02-14طرطوس10010071989مفيدهرشا يونس دنيا71514200718
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.9420050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-04-16طرطوس10160112105مديحهفاطمه ابراهيم عيسى71614200719

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.1920150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال3357.0020138حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-05-02طرطوس10100025643فادياقصي محمد القاضي71714200720
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1998-01-01طرطوس10020009763فاطمهصبا محمود علي71814200721
المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.6420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

411كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020038علميثانوية عامةثانوية1985-02-26طرطوس10090017002رابياتمام حسن ورده71914200722

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-05طرطوس10090070757رامياديما محمد ورده72014200723

معهد1990-06-01طرطوس10120016535ندوةمحمد علي حمدوش72114200724
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7820138تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد2000-01-01طرطوس10230013493بسيمهرغد لؤي أسعد72214200725
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.3320200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1990-07-18طرطوس10160119862لمياسها احمد عباس72314200726
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.5420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01طرطوس10090057693منيرهندى محمود سودان72414200727

الال275.0020058كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-05طرطوس10280014547وديعهعالء وجيه أحمد72514200728
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1009فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1993-06-26طرطوس10100034124دعدلبانا محمد عمار72614200729
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال65.0520130حوسبة صناعية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1998-01-02طرطوس10240006707منالميرنا باسل ناجي72714200730

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال69.3620200مصارف
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1993-08-19طرطوس10230013490بسيمهسماهر لؤي اسعد72814200731
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال88.9720130أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-03-28طرطوس10130011702روضهزينب علي خضر72914200732
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال78.2720210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-04طرطوس10090091455نهلهرنيم علي شرف73014200733

معهد1985-01-02طرطوس10020042077منيرهحسن محمد رجب73114200734
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.51200610ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1996-09-23طرطوس10090012556سميرافاطمه سلمان ضاحي73214200735
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.2020170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال2045.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10040009950نادينيانا فاتح بركات73314200736

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2000-01-08طرطوس10280017824شاديهليث اسماعيل خليل73414200737
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.2620201تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1540.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-13طرطوس10090110660ربيعةاريج علي علي73514200738

معهد2000-01-01طرطوس10220003892روضهزينب ضاحي تقال73614200739
المعهد التقاني 

الصناعي
النعم77.0720210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2001-01-20طرطوس10220007735روضهزينب علي أحمد73714200740
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال75.9120200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1991-01-01طرطوس10090007650هدىنيرمين محمد عبد هللا73814200741
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.5820110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-01-01طرطوس10090037514هدىهبه محمد عبدهللا73914200742
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6020160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-02-02طرطوس10160116362سمرمنصور جميل مرديدو74014200743
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال83.9820182صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب ماليوزارة النقلالال2751.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-01طرطوس10090096268سناءزينة علي وسوف74114200744

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1999-01-01طرطوس10220042557ميادهجواهر محمود ابراهيم74214200745
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.4920190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01درعا12170044689نعيمهجيانه عيد الناصر74314200746

معهد1996-03-10طرطوس10090115542فاطمهنجاة حسن محمد74414200747
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال78.9420160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

معهد2000-04-30طرطوس10110031843نهادكاترين تيسير ابراهيم74514200748

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال76.9220210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

معهد1996-06-05طرطوس10280009314نبيلهيانا محمد سالمه74614200749
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.1520170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1987-03-08طرطوس10160008669سميرهماهر حليم ديوب74714200750
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.8920098أشعة

معهد1991-11-01الالذقية06100050110هيفاءجوليا عبدالحسين حميده74814200751
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.7520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-03-02طرطوس10100028683عبيرحال باسم ملحم74914200752
المعهد التقاني 

الصحي
الال66.8220200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1700.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-15طرطوس10090091857ساميهميرنا عدنان دال75014200753
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1989-03-26طرطوس10160036423نهىرشا عبداللطيف عبدهللا75114200754
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-01-04طرطوس10010098310سهاملما نبيل محمود75214200755
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال67.2420120هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

معهد1998-05-14طرطوس10260034669وحيدةرنيم كاسر محرز75314200756
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.3220200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-02-20طرطوس10110024051سهيالميساء ابراهيم خضور75414200757

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.7320080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04010472182سالم االحمدحال احمد المنصور75514200758
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-19طرطوس10020028809نظيرههبه ابراهيم سلمان75614200759

معهد1985-08-01طرطوس10270009247نهلهرهان وفيق خزام75714200760
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.4320050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-10-11طرطوس06100011753مجيدهمنار عزيز عبيد75814200761
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-02-06طرطوس10260046713عليامنار نزار البري75914200762
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.1320190تخدير

معهد1984-02-13طرطوس10040027080ندىعال سلمان علي76014200763
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال68.2220050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-01-01طرطوس10100031528فاديهكنان غسان عبدهللا76114200764
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.7520181ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1992-01-01طرطوس10170023741نجالبثينه فؤاد سليمان76214200765
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-01-03طرطوس10160122811سميرهوسام محسن ديبه76314200766

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.6420129عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1989-08-22طرطوس10160015392جناةفاتن فايز حسين76414200767
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.9920140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-07-08طرطوس10160142710هيالنهسوزان مديح الظماطي76514200769
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال74.3120170معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد1999-07-18طرطوس10270000147ليالهديل علي الخطيب76614200770
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.8120200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-08-19طرطوس10260009552ناديارهف تيسير سلمون76714200771
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.4320170مخابر

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1926.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160127911ربىرنيم ياسين اسماعيل76814200772
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-17طرطوس10230007988سحربثينه ماجد نادر76914200773

معهد2000-11-09طرطوس10160121584روعهعبير عصام غانم77014200774
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال70.1420210

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1420.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10040023284روضه حمدهديل نوار حميدوش77114200775

معهد1985-07-19طرطوس10010112519حليمهبشرى محمد عبدو77214200776

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.7420050

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1712.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-20طرطوس10230001400كليمهفاتن محمد محسن77314200777

معهد2000-01-30طرطوس10230017426لبنةلونا حبيب ديبو77414200778
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال74.9620210إنشاءات عامة

معهد2001-11-09طرطوس05170009134سوسنبشار فادي خليل77514200779
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.6220210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1997-01-02طرطوس10220013378املسوزان شفيق علي77614200780
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.5120160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب ماليوزارة النقلالال285.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-04-28طرطوس10250006533كوكبنوره فواز ديب77714200781

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

معهد2001-01-23طرطوس10230024018فردوسفرح علي شعبان77814200782
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال78.4620210إنشاءات عامة

معهد2000-07-20طرطوس10160160938سمررهف غسان خليل77914200783

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال78.6820210مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
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الال300.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-11-17طرطوس10150005199ماريندى علي منصور78014200784

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

معهد1998-07-10طرطوس10020025399اسمامحمد محسن مرعي78114200785
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال65.7920192تخدير

معهد1980-01-01طرطوس04110007957مريممنى ابراهيم شاهين78214200786
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.7220000إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-09-29طرطوس10010084487املبيالر نبيل حسن78314200787
المعهد التقاني 

الصناعي
الال83.8520140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1997-01-01طرطوس10120003895ليلىشفاء حسن معال78414200788
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.7920170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1990-05-10طرطوس10280003881مديحهسوزان محمد مرهج78514200789

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.4320120إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1981-12-11طرطوس10040001119سعاددارين عقل كسيح78614200790
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.2520010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-01-19حماه05150027663ماجدهبانه حسن صبح78714200791

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال66.5420180مصارف
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1956.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-27طرطوس10090029054وفيقهزينب يحيى ابراهيم78814200792

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-22طرطوس10220043673وفاءإباء باسم عيسى78914200793

409كاتب اولوزارة الماليةالال173.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-08-01طرطوس10020025585الهامعلي هيثم عبداللطيف79014200794

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
410كاتب اولوزارة المالية372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2101.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10090022661نهيدهرنيم محمود ابراهيم79114200795

معهد2002-01-25طرطوس10160109040فاتنيارا بسام محمد79214200796
المعهد التقاني 

الصناعي
الال87.1120210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1983-01-01طرطوس10230007100اميرهحليمه عيسى ميه79314200797
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال75.9320020

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-10طرطوس10090070938عتبهبشرى فاتح العتيق79414200798

معهد1987-09-21طرطوس10160048722حياةلبنى عبدالكريم داود79514200799

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.7120110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

الال180.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10160119770اميرةوضاح صقر صقر79614200800
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1990-07-06طرطوس10230026732ودادإيمان نورالدين محمد79714200801
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.1020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-03-20طرطوس10090084012نجاحسالم احمد سيبور79814200802

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.9520040إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1916.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-08طرطوس10090016315سهام حيدررنيم محمود عتيق79914200803

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-06طرطوس10090019062نواعمسندس كريم زهره80014200804

معهد1993-04-20طرطوس10090017639فاطمهعال عارف شعبان80114200805
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-12-01طرطوس10160140213رقيهحسن عبداللطيف داود80214200806
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال67.6820150معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد1990-01-01طرطوس05190000179سهيلهماري وجيه خضور80314200807
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10090079512نهيلةاريج محمد زود80414200808

معهد1990-04-13طرطوس07120047694إنعامياسمين محمود األحمد80514200809
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.5720110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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معهد1999-09-20طرطوس10260016524ازدهارزينه محمد ابو عباس80614200810
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.6920210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-17طرطوس10110026331فتاةهبة اسكندر الفرفور80714200811

الال292.0020013ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-07-01طرطوس10220041480جميلةعلي أحمد محمود80814200812
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد1992-09-01الالذقية06111003799داللعلي منير حبيب80914200813
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.9620129تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10090031154املهبه هيثم علي81014200814

معهد1982-04-14طرطوس10100033012فريزهعالء احمد سويقات81114200815
المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.4320028حدادة ولحام

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال309.0020014كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-09-21طرطوس10010037099نوالماهر محمود محمود81214200816
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1991-05-20طرطوس10160138200نايفهمحمد بسام حشيش81314200817
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.14201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1982-06-01طرطوس10160044880بديعهلينا يونس مصطفى81414200818
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.8320020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-04-18طرطوس10220018333جميلةعزام عزيز إدريس81514200819

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.0620058

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال126.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-05-01طرطوس06200045224غصونعبير جابر ابراهيم81614200820

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال329.0020057كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-07-26طرطوس10020043634منيرهمحمود محمد رجب81714200821
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1998-08-02طرطوس10090055082شهيرهرنيم حكمت درويش81814200822
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال84.5020190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال238.0020040حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-04-01طرطوس10100002222فاطمه الخدامعروه ابراهيم الخدام81914200823
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد1982-04-14طرطوس10100033013فريزهعالء أحمد سويقات82014200824
المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.4220028حدادة ولحام

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1999-06-15طرطوس10180004908سميهآيه خضر أحمد82114200825
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال63.7820200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10040018315نهلهيارا عدنان عبود82214200826

معهد2000-01-24طرطوس10160121537افتخاريارا عبد الكريم محمود82314200827

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال74.0720210مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15طرطوس10120003430دليلهفدوى عزت فخور82414200828

وزارة الكهرباءالال3142.0020172ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-07-27طرطوس10160022954رئيسهوسيم جودت ليمون82514200829
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد2000-01-01طرطوس10100010726اديتخضر قحطان حبيب82614200830
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال65.5820211معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
1131

410كاتب ماليوزارة النقلالال2527.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01طرطوس10160111918ناديابشرى صالح عباس82714200831

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق
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نعمال1911.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30طرطوس10270009103عواطف علوشسلمان معين علي82814200832
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

معهد1988-08-04الالذقية06200029459هياموالء علي اسعد82914200833
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.4120100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-01-01طرطوس10270002262داللرنيم محي الدين اسبر83014200834
المعهد التقاني 

الصحي
الال87.4920160صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1991-01-01طرطوس10010120967ندى مرهجالنا عدنان ديب83114200835
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6620210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1764.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10180005653بثينهرؤى أنور عيسى83214200836

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1176

الال308.00201010تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1993-01-01طرطوس10030041755احالمعلي ياسين سعده83314200837
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

معهد1997-10-01طرطوس10050011769جميلهدالل صالح سلمان83414200838
المعهد التقاني 

الصحي
الال65.1320180طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020122علميثانوية عامةثانوية1994-03-12طرطوس10160053697ساميهباسل احمد مغامس83514200839
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04طرطوس10090016830فتاةرنين علي ديوب83614200840

الال254.0020048كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-07-30طرطوس10010027231فطومحمزه سليمان اسعد83714200841
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15طرطوس10180004602اكتمالوسام رجب سليمان83814200842

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1794.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-04طرطوس06040043782منال قره جهوالء محمد قره جه83914200844

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-01-30طرطوس10010032497روزنادين علي اسعد84014200845
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.5020170(متواجد قديما)إدارة 

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1809.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-22طرطوس10090058697غادة ميهوبزينة وجيه عطية84114200846
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10050002073ضحىدياال ناصر عياش84214200847

معهد2000-04-24طرطوس10170038827خديجهربا فواز فخرو84314200848

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال71.3220210مصارف
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-24طرطوس10180008725بديعهناديا عقيل علي84414200849

معهد1985-07-01طرطوس10110003968عرنة عليهبه فؤاد دعبول84514200850
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال67.1020060معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال136.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-02طرطوس10170010339حسنهراميه أحمد حامد84614200851

معهد1998-07-21طرطوس10100024899داللرنيم نصر محمد84714200852
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.5920200مصارف وتأمين

معهد1996-01-01طرطوس10020038006فاطمهكلودا ابراهيم الغجري84814200853
المعهد التقاني 

الصحي
الال68.5520150طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1998-01-01طرطوس10160067404سرورهديانا نضال ونوس84914200854
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.9920170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1755.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-23طرطوس10180010809سميرهميساء محمد حسن85014200855

الال1851.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10260037404سحرمنار وجيه محمود85114200856

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-02طرطوس10240001715نوالدارين ياسين مرهج85214200857

معهد1998-01-01طرطوس10100007145عفافرهف سمير ابو حمود85314200858

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال63.3620180مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

الال120.0019910علميثانوية عامةثانوية1974-01-15طرطوس10130002414صديقه شريفابتسام محمد سقر85414200859

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-07-01طرطوس10040011833فلايرهبه محمد بركات85514200860
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال85.6120160أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-07-18طرطوس10090073647أديبهبادية ابراهيم حلوه85614200861
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.0520200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1511.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10270009317الهامخضر توفيق عمران85714200862

نعمال155.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-06-14طرطوس10010037834نديمةماهر نعمان اسعد85814200863

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-05-01طرطوس10160040879داللبشرى يوسف حسين85914200864
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.4420120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1994-01-12طرطوس10040025789سميرهبشرى محمود أحمد86014200865
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال79.1220130تخدير

الال335.0020010الكترونثانوية صناعةثانوية1981-10-10طرطوس10160041560اميرهاياد عبد الكريم ابراهيم86114200866
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب ماليوزارة النقلالال259.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-09-30طرطوس10220018849ناهيهبشرى دياب ادريس86214200867

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1861.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-14طرطوس10010144816سهامنجاح شعبان محمد86314200868

معهد1990-04-14طرطوس10020003945هدىياسمين علي منصور86414200869
المعهد التقاني 

الصناعي
الال87.4120100تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-19طرطوس10020027958جميلهنوار نديم سلوم86514200870
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10270012711سميعهفرح محمود الشامي86614200871

410كاتب ماليوزارة النقلالال291.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-03-29طرطوس10100013126فاطمه سليمانكونيله محمد احمد86714200872

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08الالذقية10160034329سعدهنسرين محمد مرابع86814200873

معهد1986-01-10طرطوس10160057420يمنرحاب سلمان علي86914200874
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.3420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-07-29طرطوس10010110185جهينهرشا مصطفى صرماتي87014200875
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9020110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-08-27طرطوس05150049427الماسهايلين عدنان شربا87114200876

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.2220040

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد1997-01-04طرطوس10030022253عبيرلبنة محمد حسن87214200877

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.0320180عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-12طرطوس10260017725سميرهفاطمة محمد عساف87314200878

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال146.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-10-24طرطوس10100036186فيروزمرح علي عبد الحميد87414200879
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20طرطوس10110014715نهيدهربا عماد عاقل87514200880

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15طرطوس10090006503فدوىعال محمد ادريس87614200881

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10090017182فاديا طيارهنور مدين حلوم87714200882

الال1750.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10020029258ناديهغانم بدر يوسف87814200883
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال2749.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01الالذقية06200036503غيثاءديمه اياد احسان87914200884
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-28طرطوس10220029726نبيههنور احمد رسالن88014200885
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1736.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-12-01طرطوس10010009793بدريهزينه باسم الصالح88114200886

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1565.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-10الالذقية06110033750دعدوالء غسان علي88214200887

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020039أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-21طرطوس10090063221نوالسائر محمود حسن88314200888

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010050604عطر عليديما حسن منصور88414200889

معهد2002-01-01طرطوس10090038258عبيرنهال وليد سليمان88514200890

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال79.8220210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

407مراقب مساعدوزارة المالية370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-22طرطوس10010126367جميله بدرريم علي العجوز88614200891

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10240021764مفيدانوار حبوس كفاح حبوس88714200892

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1809.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-31طرطوس10090017993انتصارحال عبد الحميد شعبان88814200893
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-20حماه05190021057ليلىروضة علي علي88914200894

معهد1992-09-20طرطوس10100010789حليمهأيمن علي رحال89014200895
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.0220144

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة الكهرباءالال2954.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-11-14طرطوس10160101640ليناوسام رياض محمد89114200896
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1999-01-10طرطوس10010112324آمالنبال جابر مصطفى89214200897
المعهد التقاني 

الصناعي
الال87.1020180تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-04طرطوس10020004977داللميسون يوسف حسن89314200898

معهد1996-05-02طرطوس10240002447مهىأليسار آصف سعد89414200899
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.7220170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-02طرطوس10100001346فوزيهدى محمد محمود89514200900

الال118.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-11-28طرطوس10280019249جميلةمنال ضاحي حمود89614200901

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-31طرطوس10110024480سحرحسنتيماء باسل سليمان89714200902

معهد1984-07-20طرطوس10160043942كاملهايهم جعفر خلوف89814200903
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.3520049ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-29طرطوس10040004861حميدهضحى رمضان اسماعيل89914200904

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-08طرطوس10010056435ليلىمحمد محمد نصر90014200905

معهد2001-01-13طرطوس10010112333آمالأحمد جابر مصطفى90114200906
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحةالال75.9920202أشعة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01طرطوس10130014343خديجهرويده سميح الهرس90214200907

معهد1998-01-27طرطوس10120007023يسرىحاتم رشاد حميدي90314200908
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4520182تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-23طرطوس10270019127زواترشا محمد المحمد90414200909

معهد1998-06-12طرطوس10010117894هناءمريانا برهان زغبي90514200910
المعهد التقاني 

الصحي
الال66.1420190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1129فني مخبروزارة الصحة162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-20طرطوس10250008058ثناءروال مدحت علي90614200911

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-12طرطوس10170037989ليلى شاهينرهف رفعت ابراهيم90714200912

معهد2002-01-01طرطوس10180006651سهامسالي ذكريا عمران90814200913
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.9020210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال3081.0020130ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-03-17طرطوس10260023615يسيرهمحمد مالك ديوب90914200914
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

وزارة الكهرباءالال283.0020027كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-10-08طرطوس10090089652اميرهاياد محمد ميهوب91014200915
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-22طرطوس06120022793ندوةانتصار عدنان اسعد91114200916

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-05طرطوس10270019991عبالسائره حسن وسوف91214200917
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1994-09-02طرطوس10160122370نجاههديل حسن محمد91314200918
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال82.7720140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-13طرطوس10260014134سهاملبنى محمد حمود91414200919

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال126.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-10-25طرطوس10170013958تمينهمنى ابراهيم خضر91514200920

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1994-04-01طرطوس10120015032شهدةمجدلين فريد معروف91614200921
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6520150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1308.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07طرطوس10030014542رندابتول أيمن نجال91714200922

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-04طرطوس10270017276زلفا محمودأمل حسين وسوف91814200923

معهد1991-04-01طرطوس10090004425عفراءملك محمد صالح91914200924
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6920150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال2222.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-21طرطوس10100022621ردينهعفراء محمد حاتم92014200925
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

معهد1998-09-17طرطوس10040016382روعهشذا محمد خدام92114200926
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال70.7320190المساحة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10020060281مطيعهلودي علي غازي92214200927

معهد1985-07-01طرطوس10100032616يمنىالهام عزيز ابراهيم92314200928
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.2320070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

نعمال128.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10010155230غادهشيرين علي محمد92414200929

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1991-07-16طرطوس05180016016مها لجرديعبير أحمد سليمان92514200930
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال82.4420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

نعمال300.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-15طرطوس10010107122ليلىسوسن علي حسن92614200931

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الال2841.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-04-05حماه05070043573رنارغد عيسى خلوف92714200932

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1996-10-15طرطوس10230010558نادياسماهر ابراهيم عمران92814200933
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال66.3520170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08طرطوس10260019848سحرسوزان حسين محمد92914200934

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10040017162علياالهام حسامو حسامو93014200935

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10020012921هالنور جابر محمد93114200937

الال269.0020038ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-01-02طرطوس10230005113منيرهعلي هيثم مصطفى93214200938
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1990-04-16طرطوس10010093104صباحازدشير صالح شاتيلي93314200939
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9520128ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1999-08-16طرطوس10240000830نسرينآية عدنان خضر93414200940
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال68.3120210إنشاءات عامة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01طرطوس10160119328ليلىرنين علي علي93514200941

معهد1999-01-06طرطوس10040014539ذواتروان علي علوش93614200942
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال69.3520210إنشاءات عامة

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1935.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10110025008حنانعلي عقيل ناصر93714200943

411كاتب اولوزارة الماليةالال1681.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-02طرطوس10110024192عواطف محمدمنار هاشم عيسى93814200944

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-01طرطوس10090006660سهيالعقيله علي عجيب93914200945

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1253.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-29طرطوس10100035302سميرهحنين عبدو علي94014200946

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-03طرطوس10140014073مديحهريمال منير عبد هللا94114200947

معهد1995-09-07طرطوس10280004738ليلىريم حكمت حمدان94214200948
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-01-01طرطوس10160140924اعتدالعلي مفيد يوسف94314200949
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال63.9320182

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1814.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-23ريف دمشق03230015886سمرآالء ياسر دياب94414200950

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

معهد1998-01-01طرطوس10220045479زينبميس رامز كيوان94514200951
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.4420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04طرطوس10270020516محاسنعبير سعد ليلى94614200952

معهد1986-07-08طرطوس10280019783زينبالهام علي سليمان94714200953

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

663محاسبوزارة الدفاعالال65.1120110محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

367مدقق

معهد1993-01-05طرطوس10160081161منالهبه اديب محمد94814200954

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال81.0920130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1988-01-22طرطوس10100002854نظيرهتغريد احمد معروف94914200955
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال78.2220080انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال232.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-01طرطوس10230026950ناديانسرين شفيق حسن95014200956

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال156.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-18طرطوس10090036074فاتنكاتيا ابراهيم يوسف95114200957

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1514.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-09طرطوس10160119350ليلىزينب علي علي95214200958

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-01طرطوس10270009603خديجةبشرى رشيد حسن95314200959

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2505.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090095901انعاممياس حمزه ميهوب95414200960
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2002-01-01طرطوس10040004030هيفاءاسمهان عدنان محمد95514200961
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال74.6620210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال234.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10090095247انعاممي حمزه ميهوب95614200962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1986-12-16طرطوس10160078080ليلىالهام احمد علي95714200963

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.8620060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

411كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-07-27طرطوس10160023406اسمهانارواء عيسى ابراهيم95814200964

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

414كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-01طرطوس10240011554رسميةمحمود يحي عيسى95914200965

409كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-23طرطوس10010133506عائدهربا محمد عيسى96014200966

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد2001-04-20طرطوس10160134858الهامألين يوسف اسماعيل96114200967
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8920210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-05-09طرطوس10040017281انتصاراحمد حسن عجي96214200968
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.6320174تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

الال3453.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-10-06طرطوس10010156228اديبهشيرين محمد ديب96314200969
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-05طرطوس10220014165اسمىسوزانا عدنان محمد96414200970

الال282.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-10طرطوس10010001485منيرههاله علي حسن96514200971
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

معهد1999-01-01طرطوس10160128972ميلياعلي مدحت علي96614200972
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.7720201مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-07-01طرطوس10140008510حنانايمان بديع ديوب96714200973
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال69.7320200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
1131

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-15طرطوس10160131407اسمهانياسين عيسى ابراهيم96814200974

معهد2000-01-10طرطوس10160145899حسنامريم ابراهيم ابراهيم96914200975
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.0220190مخابر

معهد1991-11-18طرطوس04010656444جوليهقمر عبد المسيح روميه97014200976
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.3620120علوم أغذية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-01طرطوس05070020148وجيههلينا حسن داود97114200977

معهد1997-06-22طرطوس10160132124ريمميسم مهدي سليمان97214200978
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.9520170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1979-01-15طرطوس10020008503حسناءدارين هالل نصر97314200979
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.1319990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-01طرطوس10220027886هناءهديل باسم حسن97414200980
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.4020200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-01-04طرطوس10280019519ليلىسوسن ابراهيم حسين97514200981
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.1020090بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-01-11طرطوس10100034160منىمرام محمد خضور97614200982
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.5720130تخدير

معهد1985-12-13طرطوس10110001103أمينةمحمد بسام طريفة97714200983

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.7820077إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد2000-01-02طرطوس10020014033عنودنور ناظم محمد97814200984
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.1320200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1980-09-30طرطوس10160004970نسيبهأحمد حسين طراف97914200985
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.0720030ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1981-01-15طرطوس10040009935فهيمهنادين منير بيشاني98014200986
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.9519990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-09-10طرطوس10030019081فاطمهزهور يوسف صالح98114200987
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.9420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2001-04-25طرطوس10260032757منىساره أيمن علي98214200988
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.7320210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-01-20طرطوس10030021041أملسالم محمد داود98314200989
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.7920160تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

معهد1991-01-02طرطوس10140011262فاطمهأمل ابراهيم عباس98414200990
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-10طرطوس10030011501نهىعبير بسام ديوب98514200991

معهد1993-10-07طرطوس10160103735حياةهبة سعيد صالح98614200992
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.1320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1902.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-17طرطوس10010132252رئيفهروان مؤيد يوسف98714200993
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-01-02طرطوس10100031108نعيمهحال بسام ريشه98814200994
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.1020180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال296.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-04طرطوس10010103345فريدهغيداء أحمد يوسف98914200995
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

409كاتب اولوزارة الماليةالال2082.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020010087ابتسامراما ياسر ابو الزلف99014200996

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-10حمص04010190299اديبهنورا محمد شيحه99114200997
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1989-01-01طرطوس10100034464حليمهابتهال منير ميهوب99214200998
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10020006791ناديهرنا بدر يوسف99314200999

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10020029243ناديهصفاء بدر يوسف99414201000

410كاتب اولوزارة الماليةالال1482.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020037158رئيفهمرام علي علي99514201001

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-10-23طرطوس10160127882ناديااحمد محمود احمد99614201002
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9020202تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1993-08-22طرطوس10110020280سعادإناس منير حسن99714201003
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4320140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3297.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-04-03طرطوس10100006126رئيفاعبد هللا حسين داؤد99814201004
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1960

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01طرطوس10120012311رئيفه عباسهنادي محمود عباس99914201005

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-15طرطوس10090007465كمالهسحر عبد هللا الدعبول100014201006

وزارة الكهرباءالال290.0020119كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-12-01طرطوس10100025644نجاحعامر وهيب القاضي100114201007
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2127.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-06طرطوس10170011036جهاناشذا رضوان مصطفى100214201008

معهد1999-04-04طرطوس10220024689وجيهاغفران حسن يوسف100314201009
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.9020190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1987-12-07طرطوس10110001647فريدةهند هاشم سلطاني100414201010
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6120100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-04-01طرطوس10160144789املعالء يونس محمد100514201011
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.7520170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1989-05-10طرطوس10020037198كرجيهرنا علي عيسى100614201012

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال74.7920090إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1988-01-19طرطوس10240006759نديمةلبنه فؤاد معروف100714201013
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.9020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال316.0020078ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-01-01حماه05020086188زكيهنديم موسى مراد األشقر100814201014
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

معهد1986-04-01طرطوس10110000441كريمهابتسام عبدهللا سلطاني100914201015

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.3420060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال104.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-23طرطوس10090007441علياعفراء علي غنوج101014201016

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1450.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-20طرطوس10110019939حكيمهرهف عيسى خزامه101114201017

معهد1986-01-08طرطوس10090016813سجيعهسليم مصطفى ديوب101214201018

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.0320088إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال165.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10160072841ليالثراء محمد محسن101314201019

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

معهد1988-11-26طرطوس10010026886أسمهانأريج نزيه عطية101414201020

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.0720080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

الال178.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10160046356اعتدالباسل نزيه احمد101514201021
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1987-10-05طرطوس10230004289عبيرعال محمد علي101614201022
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال77.2020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-07-15طرطوس10230024187وهيبهشروق احمد مصطفى101714201023
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال61.8420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

وزارة الكهرباءالال2991.0020139كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-06-18طرطوس10100028054ابتسامغدير ناصر محمد101814201024
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1991-03-30طرطوس06120026698عواطفعلي محمود ابراهيم101914201025
المعهد التقاني 

الصناعي
الال81.47201110تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-10طرطوس05190027063فداءمريم فراس علي102014201026

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-05طرطوس10160048667سهامسهير مدحاة حسن102114201027

معهد1991-01-01طرطوس10160088746انعامسماره محمود عمران102214201028
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.1920150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1828.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160108921ميليا عليمرح فائز محمد102314201029

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10030021288نوالرباب زيدان بالل102414201030

معهد1999-02-14طرطوس10110028959سميرةسمر حسين عباس102514201031
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال81.2520190مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-15طرطوس10090046980فتاةايمان جودت حسن102614201032

معهد1995-05-20طرطوس10050004351هدىساندي سمير محمد102714201033
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.3420160مخابر

معهد1999-06-01طرطوس10280019305نديمهغادة ياسر ابراهيم102814201034
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.2220200مخابر

معهد2001-09-06طرطوس10010148055جميلهمريم اسكندر عباس102914201035
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.2020210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-15طرطوس10140009282حليمهرنا هاشم ابراهيم103014201036

معهد1993-04-15طرطوس10010147492سمرحامد علي اسماعيل103114201037
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.3320130أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1985-08-12طرطوس10090007564نجاحتمام محمد ديوب103214201038
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.1520058ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1997-10-05حماه05190009501هدىمرام هيثم شاهين103314201039

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال66.2420170مصارف

معهد2002-01-16طرطوس10230013261ازدهاررشا حيدر ابراهيم103414201040

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.9520210

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1888.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-05طرطوس10160038583فداءجنا بسام ابراهيم103514201041

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

معهد1996-06-17طرطوس10020008181ثناءأريج نصر أسعد103614201042
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال75.7420180محاسبة

الال1576.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-29طرطوس10010133730سحر حمودحسن علي حيدر103714201043

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

الال1727.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-01طرطوس10170035291روزنغم علي محرز103814201044

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد2001-10-18طرطوس10260016529ازدهارهبة محمد أبوعباس103914201045
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.1820210محاسبة

معهد1975-11-21طرطوس10150004048ليلىازدهار محمد محمود104014201046
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.5220140أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

411كاتب اولوزارة الماليةالال198.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس10160087077هيامأحمد علي عيسى104114201047

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2001-01-30طرطوس10110011707هيامرهام عبد الرحمن الخير104214201048
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال83.1220200تخدير

معهد1993-01-03طرطوس10100031099نعيمهرنا بسام ريشة104314201049
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.0420140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-02طرطوس10160042122سعادأمل عدنان عبد الكريم104414201050

معهد1999-06-01طرطوس10160004764عبيرمرح يونس منصور104514201051
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.4220190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1985-01-14طرطوس10280004022توفيقهابتسام رمضان احمد104614201052
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.6620040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-12-15طرطوس10020011464رغيدهريما سمير زيفة104714201053
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.7420140أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال2404.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-10-02طرطوس10250010193غادةحسام محمود سليمان104814201054

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

413كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1992-10-11طرطوس10010156416ماجدهمرام سهيل احمد104914201055
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال76.4720120هندسة البرمجيات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
408منشئوزارة المالية383

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

معهد2000-10-04طرطوس10130003435أنعامآمال سمير حداد105014201056
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9120200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01طرطوس10090053992صبحيه وسوفرنا حسن دال105114201057

معهد1989-01-01طرطوس10090107107امينهريما محمد تحوف105214201058
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال63.3220100محاسبة

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
127منشئ رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1615.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020024976نجوىوالء نزار غانم105314201059

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-04طرطوس10020024969نجوىمروى نزار غانم105414201060

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1467.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-22طرطوس10040030642انعامحسين أيمن منصور105514201061
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1992-03-19طرطوس10010063371نجودلمى محمد علي105614201062
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال74.9120120هندسة البرمجيات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
408منشئوزارة المالية383

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

معهد1995-08-10طرطوس10120008586سميرهسمر عبود ديوب105714201063
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحةالال77.8820150أشعة

معهد1997-11-01طرطوس10220037383أميرةمرح محمد محمود105814201064
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.8820190محاسبة

معهد1999-06-05طرطوس10140012741مريمميس حافظ ديوب105914201065
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.6220210إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال2940.0020154ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-01-03طرطوس10160054915جميلهسليمان ابراهيم منصوره106014201066

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04180072559نجيدهنجاة مرعي العثمان106114201067

معهد1974-02-25طرطوس10010033891رنجوسعبال عبدالكريم محمد106214201068
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال59.4319940انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-01-01طرطوس10010080654سميه بو رحالنعمه عصام رمضان106314201069
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال83.3120170أشعة

معهد1991-01-20حماه10010052131فريدهريم اسعد سليمان106414201070

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.0820110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال320.0019980الكترونثانوية صناعةثانوية1979-02-20طرطوس10110009248جهينالميس ابراهيم ابراهيم106514201071
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-06طرطوس10030021029رناسوسن سليمان داوؤد106614201072

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1972-12-28طرطوس10010155006عزيزهندى عزيز احمد106714201073

معهد1986-01-03طرطوس10010161962وضحهغيث محمود عبد هللا106814201074
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.1920066تدفئة وتهوية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1981-05-04طرطوس10020020648كوكبربا علي سليمان106914201075
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال118.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-10-29طرطوس10030004490سعادفادي علي شاش107014201076

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1999-06-12طرطوس10120006248ردينانبيل يسير مصطفى107114201077
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال65.2020210مخابر

معهد1992-07-01طرطوس10250007544فتاةهبا ابراهيم عبد هللا107214201078

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.6720140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1980-09-26طرطوس10040005283داللعبير سمير مخزوم107314201079
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1994.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-15طرطوس10260025776سهيلهريم محمد حسامو107414201080

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1788.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-24طرطوس10220019334هدىعلي خليل الجداري107514201081
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1989-05-20طرطوس10160015804آسيارشا حمدان حمدان107614201082

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.3620100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد2000-10-26طرطوس10110002196ريمملهم يحيى اسماعيل107714201083
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال68.3220200شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

409كاتب اولوزارة الماليةالال227.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-03-17طرطوس10010110005سميرهباسل ابراهيم حسين107814201084

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1995-01-20طرطوس10170037569ساميهروان علي صطوف107914201085
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال85.9220140مخابر

نعمال293.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-11-20طرطوس10010137592ليلىهبه علي حسن108014201086

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد2000-07-07طرطوس04120082413سميرهديانا محسن حسن108114201087
المعهد التقاني 

الصحي
الال74.9320210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-15طرطوس10110002573نوالسوزان عزيز نور الدين108214201088

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-25طرطوس10040030785داللحنان محمد داهود108314201089

معهد2000-10-08طرطوس10160136355سونياحيدر رمضان صالح108414201090
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.8220201تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1982-05-01طرطوس10160044423وفيقهروال يوسف اسبر108514201091

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال67.8820020
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2693.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-14طرطوس10220011454حنان رحالساره اسعد محمد108614201092
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03طرطوس10280008707وساممي اياد صالح108714201093

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-21طرطوس10110001036عليااقبال هالل مندر108814201094

معهد1996-02-17طرطوس10160161340كوكبعال غسان علوش108914201095
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.1320170مصارف وتأمين

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-15طرطوس10240006125رهيجةصفاء محمد ديبو109014201096

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-23طرطوس10270014661نظيرهعال محمد حمود109114201097

الال180.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10160054135فايزهحسام علي اسبر109214201098
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-06-10طرطوس10160016845نظميهاحالم عبداللطيف حسين109314201099
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7220110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1981-08-01طرطوس10130013378نايالدالين عزيز الشاعر109414201100
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال62.6420050(متواجد قديما)إدارة 

معهد1990-01-01طرطوس04040001425هيامحيدر رزق ناصر109514201101
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.34201110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1988-11-13طرطوس10130005209هناءمحمد حسين خازم109614201102

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال59.1620112

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1990-01-16طرطوس10170040371امالنهى عدنان جنيدي109714201103
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6720110بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-01-01طرطوس10110027027اسيةرانيا حاتم الشيخ109814201104
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال67.7120170معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة636

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال1630.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-02طرطوس10040027399حياةمريم علي هالل109914201105

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07طرطوس10160111975سحررشا حسين شحود110014201106

معهد1986-10-01طرطوس10160101317الهامهبه عباس علي110114201107
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال69.6220100مخابر

معهد1997-12-20طرطوس10130012286سهيالنورا احمد سليمان110214201108
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال74.6520170أشعة

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1895.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110023612مهاغاده ياسر حمود110314201109

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1988-02-16طرطوس10040002138مريمرؤى محمد دغمة110414201110
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5520080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10030013925انتصار قاسمايمان محمد قاسم110514201111

معهد1996-09-01طرطوس10010060406ميسرههديل أحمد رنجوس110614201112
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.9220160(متواجد قديما)إدارة 

معهد1987-07-25طرطوس10260027609فوزيهايفا سلمان احمد110714201113
المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.4520070زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020183أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-30طرطوس10110027802هيالنهمحمد علي ناصر110814201114
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-04-05طرطوس10160097890زهورفريزه مالك ديوب110914201115

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1979-06-06طرطوس10090018546سهامرامي محمد قاسم111014201116

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.2519990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-18طرطوس10170004473صباحزينه سعد لباد111114201117

معهد1989-02-25طرطوس10120017554رديفهوسيمه محمد كعدي111214201118
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.0320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-05-26طرطوس10270011041مفيدهرهام عبدالحميد منصور111314201119

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال78.9620200مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

معهد2000-01-09طرطوس10160068637صفاءنعمه محمود جمال111414201120
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.7720210محاسبة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-26طرطوس10090073409ريماملكه جابر محمود111514201121

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1662.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-07طرطوس10270026065بشرىريم احمد مرشد111614201122

الال262.0020068ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-05-01طرطوس10270016646سناءاكسم محسن حسين111714201123

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

معهد1999-03-24طرطوس10020023049نديمةصبيا علي حمدان111814201124
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.6620200محاسبة

409كاتب اولوزارة الماليةالال233.0020093علميثانوية عامةثانوية1991-05-27طرطوس10020003655بختيهعلي عدنان محمد111914201125

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-04-01طرطوس10280017075نجاحمحمد سعيد حربا112014201126
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.7520183ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

الال2341.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-20طرطوس10040027516صباح اسبرنتالي باسل محفوض112114201127

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

411كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-20طرطوس10090011594مهىبشار عصام ريشه112214201128

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-01-07طرطوس10260018501فاطمةعلي محمد أحمد112314201129
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.9120138تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1995-03-08حماه05010285832هيامريم محمد المصطفى112414201130
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.7520150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-02-01طرطوس10110013346هيفاءخلود ابراهيم حمود112514201131
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال68.3920210شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-24طرطوس10110031932هندشيرين عبدهللا ديبو112614201132

معهد1981-09-25طرطوس10280013634رقيهليندا علي قليح112714201133

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.2220040إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1988-02-20طرطوس10220024256منىراميا محمود علي112814201134
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9020080علوم أغذية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1973.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10100025932ميادهنسرين نهاد عروس112914201135
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1977-10-10طرطوس10160071391اديبهمنى اسماعيل عثمان113014201136
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0319980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-01-03طرطوس10020023838سلوىسمر سلمان خليل113114201137

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال78.3620140إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20طرطوس10030003086منيفهناره ابراهيم درويش113214201138

معهد1986-04-01طرطوس10160075767سعدهمنى محمود حسين113314201139
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.1320060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال3274.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-30طرطوس10100025951ميادهدارين نهاد عروس113414201140
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1982-02-20طرطوس10220002152فاطمةنغم ناصر سكماني113514201141

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال79.4920030

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال3415.00201710ميكانيكثانوية صناعةثانوية1992-01-12طرطوس10020001203فردوسماهر معين كنوزي113614201142
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال1859.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07طرطوس10160069768نهابالل محمد مصطفى113714201143
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-09طرطوس10110024337جمانه عيسىجوليا محي عيسى113814201144

معهد1991-01-01طرطوس10160072206جنانكيندا علي كغا113914201145
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.0620160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال327.0019960ميكانيكثانوية صناعةثانوية1977-12-01طرطوس10110021836كلتومهمام شعبان عاقل114014201146
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1999-01-02طرطوس10240019792سناءبشرى صالح سلمان114114201147
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.2820200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-12طرطوس10160056651نادياسناء حسن الراعي114214201148

معهد2000-01-01طرطوس10020008044فاديازينه اسعد اسعد114314201149
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5820190تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

766 من 43صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1983-12-01طرطوس10160072226جنانجميله علي كفا114414201150

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.9920050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1998-01-22طرطوس10260002529جميلةسلمان حسين خضور114514201151
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.7920181تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال172.0020115علميثانوية عامةثانوية1993-06-02طرطوس10160111260يسرىشادي علي ابراهيم114614201152
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10طرطوس12010034542آنسهرهف فهد رسالن114714201153

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-10طرطوس10100023210الهاممجد ابراهيم عبد هللا114814201154
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1993-04-08طرطوس10030034148اميمهريم عصام عثمانلي114914201155
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2002-01-22طرطوس10250010837ميادهشذى حسن ابراهيم115014201156
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.3320210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-01طرطوس10090013613منيرهسناء حسن ضاحي115114201157

معهد1995-06-01طرطوس10160044570سهامبشرى علي ابراهيم115214201158

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال66.7220150مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

معهد2001-09-11طرطوس10180009060هيامرهف كمال مخلوف115314201159

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال69.1720210مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-24طرطوس10230018976ازدهار معروفميرنا حاتم محمد115414201160

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس04060019551مريمنعيمه عيسى نصار115514201161

معهد1988-06-05طرطوس10220020516منىصبا محمد علوش115614201162

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال65.8220120عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1657.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-22طرطوس10010143475ندهخضر غالب داود115714201163

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-01-13طرطوس10280020089نهلهانغام راغب احمد115814201164
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.2920170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2182.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10020011730ناهددنيا علي ديب115914201165

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-05-23طرطوس10010009028اميرهلورين عيسى حديد116014201166
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال89.3720170مصارف وتأمين

الال320.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-09-06طرطوس10280013345سهامرندا بهجت علي116114201167
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

الال341.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-05-15طرطوس04130060855رندهجوليا مخائيل جنوره116214201168
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-15طرطوس10220032750عدالسوزانا علي جنيد116314201169

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-07-01طرطوس10160132996نبيههخولة علي علي116414201170
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-01-03طرطوس10030025084سهامهزار سلمان محمد116514201171
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9520170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-11-01طرطوس10170026306سارهجورجي جورج جروج116614201172

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1520.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10030001760ريمافاتنه علي منصور116714201173
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-02-15طرطوس10090048982نبالرغد باسم محمد116814201174

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال70.3920200محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع407مراقب مساعدوزارة المالية367مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01الالذقية06110006455رضيهعصمت علي خضور116914201175

معهد2000-11-01طرطوس10100022054نسريننور فادي ونوس117014201176
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال78.6520200محاسبة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-17طرطوس10010163148مفيدهزهور غسان عسليه117114201177

409كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020024علميثانوية عامةثانوية1984-02-22طرطوس10030012725محاسنمازن صالح اصطنبولي117214201178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10010009501سميا محمدعال منير احمد117314201179

الال141.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10260025491جهيناباسم علي سليمان117414201180
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-10طرطوس10020019060عزيزهليلى محمود شيحا117514201181

معهد1994-01-21طرطوس10040002624انتصارباسل صالح حماده117614201182
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال66.6720150

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد1984-02-09طرطوس10250006824سالممنذر محمد محمد117714201183
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9120073ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

معهد1999-09-10طرطوس10020008336سوسنرنيم غسان عيسى117814201184
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.9320200طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1989-07-18طرطوس10010025349بلسممنال محمد احمد117914201185

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.0320090عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1996-04-17طرطوس10020013893الهامشذى منيف مصلح118014201186
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال76.7720160معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2532.0020141علميثانوية عامةثانوية1996-08-11طرطوس10020019074أميرهالهادي جعفر شيحا118114201187
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-01-17طرطوس10160049600انديرهديانا محمد ديب118214201188
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.7020210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-03طرطوس10040014802زينهسوزان احمد حسامو118314201189
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-22طرطوس04120004078عائدههناء محمود بياض118414201190

معهد1996-08-24طرطوس10160180927نهادنغم محمد زعيتر118514201191
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.7220170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1798.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10160119626اريجعلي محسن سعود118614201192
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-06-07الالذقية06020024464نبيههصبا نصر زمزم118714201193
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1220160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-01-28طرطوس10220015516فدوىربا محسن محمد118814201194

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.0320120

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05طرطوس10100030100منيرهالمقداد فائز عمران118914201195

معهد1993-10-01طرطوس10020041357يسرىبلسم ابراهيم محمد119014201196

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.5520200مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02طرطوس10180006004جميله علينغم مزيد محمود119114201197

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-03-21طرطوس06110037121اسمهانميس مالك ابراهيم119214201198
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2002-01-07طرطوس10140007893نبيالبشرى عمار ابراهيم119314201199
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.9520210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-16طرطوس06090156436حياهلينا فريز محمد119414201200

معهد1993-05-25طرطوس10230015708ازدهارمروى بسام جليس119514201201
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1220130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-15طرطوس10170013149مهىربى خضر خضر119614201202

معهد1999-07-01طرطوس06090129549رفيدهعيسى علي درويش119714201203

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال83.6420190كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

معهد1998-07-07طرطوس10010136883سميرهلمى عبد الكريم ابراهيم119814201204
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.3120180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-08-10طرطوس10160161408اعتدالندى رجب حماده119914201205

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.8920190عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1986-04-05طرطوس10090055366زاهيهبلسم حبيب حيدر120014201206

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال68.2820070

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1991-03-10طرطوس10280000446داللعلي سيف الدين خليل120114201207
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.8420134تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10040002610انتصارعال صالح حماده120214201208

معهد1997-01-10طرطوس10120001757مريمزينه علي مصطفى120314201209
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال76.7620160معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636

معهد1993-01-27طرطوس10090002055جميلهمحمد سليمان مصطفى120414201210
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.8420148تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2498.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10240014686فاطمةلميس محمد محمد120514201211

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10طرطوس10010036565سكينهعواطف علي مصطفى120614201212

الال253.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-01طرطوس10160009023نبيلهحال أحمد حسون120714201213
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10040001477سعادعال نافذ ابراهيم120814201214

معهد1997-02-20طرطوس10220025216ثريابشرى أحمد عبد هللا120914201215
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال71.1820190محاسبة

معهد1993-06-06طرطوس10010120984حنانهبه ناصر احمد121014201216
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.1620150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

نعمال124.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-18طرطوس10010132123انيسهحنان محمود حسن121114201217

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2543.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-12-20دمشق10160089582بديعهروال امين عباس121214201218
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1993-11-24طرطوس10050005392نجوىعبير سلمان احمد121314201219
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-03-08طرطوس10180009891تمينهرهف أحمد ديب121414201220

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت وتقانة 

معلومات
الال77.0320130

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

معهد1988-07-26طرطوس06090019357جالءمرام حسن سليمان121514201221
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال59.6020100األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1360.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160166520سميرهسارة محمد علي121614201222
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-01-06طرطوس06100041365غادةحيدر بسام صالح121714201223

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال72.3520192كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1660.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-11طرطوس10120009000سميحهمرام احمد زيدو121814201224

معهد1984-01-03طرطوس10100027874ناجيهدارين سجيع علي121914201225
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.6220030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-08-24طرطوس10020002026منىرشا كامل رستم122014201226
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0920180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1355.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-24طرطوس10020023643صباحمايا علي الفسخه122114201227

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-02-03طرطوس04010392361تغاريدهنادي محمد السليمان122214201228
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.6320190مخابر

معهد2001-06-17طرطوس10220025230ثريامروه أحمد عبد هللا122314201229
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال73.1320210محاسبة

وزارة الكهرباءالال2943.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-04-01طرطوس10150012747عزيزهعلي عماد نعمان122414201230
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1980.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010023054سالم كرديعائده علي كردي122514201231

الال291.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-20حمص04120074993هالبشرى يوسف العموري122614201232
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1993-05-16طرطوس06020037130فاطمهسليم محمد سليمان122714201233
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال65.7320142

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة الكهرباءالال2808.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-27طرطوس10110000970ليالغيفارا يوسف زيدان122814201234
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1683.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-09-05طرطوس10090031863سحرعلي محمود اسبر122914201235
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-19الالذقية06110002578سوسنحبيب عيسى اسمندر123014201236

معهد2000-01-16طرطوس10010151474وفاءليال محمد عيسى123114201237
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.2920200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد1995-02-22طرطوس10100023697مفيدهسوزان هيثم عبود123214201238
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-01-16طرطوس10160132980جميلهغدير عبد اللطيف ابراهيم123314201239
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7520161ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2055.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-16طرطوس10280004458اميرهرهف علي ابراهيم123414201240

معهد1989-04-07طرطوس10260010176كوكبغيث علي محمد123514201241
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال65.2420129

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1270.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-06طرطوس10180006416سهمعالء الدين ناجح يونس123614201242

معهد1988-07-07الالذقية10010016495مفيدههاال احمد حمدان123714201243

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال66.1720090محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع367مدقق

الال262.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-05-02طرطوس10010164600يمنهويدا جميل ميهوب123814201244

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1022

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

الال253.0020080ميكانيكثانوية صناعةثانوية1989-08-28طرطوس10160053956نجوىمحسن صالح محمد123914201245
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
219

410كاتب اولوزارة الماليةالال1757.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10160044007امينةمهند عدنان موسى124014201246

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-06طرطوس10090011003دعد هزيمرهان محمد هزيم124114201247
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الال3614.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-05طرطوس10090008703ميساءعلي محمد جبران124214201248
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10010073695سلمىنهى يونس ونوس124314201249

معهد1989-09-10طرطوس04010312597جنانزينه منصور السطايحي124414201250
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.7020150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1993-10-28طرطوس10010101552نجوىيارا نديم وسوف124514201251
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.8820140مخابر

معهد1994-07-26طرطوس10090068124ناديازينه عادل شرابه124614201252
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.7920150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-01-30طرطوس04120035603غادهليلى عبداللطيف خليل124714201253

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.8420090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال2033.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15طرطوس10040026647يسرىمحمد علي زيفا124814201254
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1996-06-03طرطوس10160137499ليدياهبة حيدر حسن124914201255
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.7520170مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال203.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01طرطوس10010100706بسيمهرونم نديم يوسف125014201256

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-12طرطوس10160048648نور الهدىرؤى خضر خضر125114201257

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090029093روعهنور اكرم عيسى125214201258

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-22طرطوس10030005915سميرهربا محمود رحال125314201259

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01طرطوس05020090067عبير الشعبانيمريم رياض الشعباني125414201260

معهد1998-01-05طرطوس10050002314سوسنرزان مظهر شاهين125514201261
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.0020200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1983-08-21طرطوس10220021471أميرهمنال يوسف أسعد125614201262

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.1720040إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1993-03-15طرطوس10160067709اميرهشذا احمد جبور125714201263
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال83.7720140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-08طرطوس10100028421ماردينبيلسان حبيب حسان125814201264
المعهد التقاني 

الصحي
الال72.9320190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-01-01طرطوس10010102638روضهبراءه علي عصفوره125914201265
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.9720140أشعة

الال303.0020030ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-02-22طرطوس10260001111فاطمهاحمد سليم سليمان126014201266

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1987-03-01طرطوس10160152656سمرسماهر ابراهيم أحمد126114201267
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.8120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-10-20حمص04120145333نجاةفرح فهيم ديوب126214201268
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال77.6520110هندسة البرمجيات

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

408منشئوزارة المالية15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2184.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-10حمص04120089837ميادهديما محمود مرعي126314201269
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-10-19طرطوس10030023522عواطفغنوة محمد مونس126414201270
المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.5420210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-11-16طرطوس05190010069سهامسمر سلمان خليل126514201271
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.7820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1985-08-10طرطوس10260013591تمرهثناء حسن علي126614201272
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.3420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-07-08طرطوس10100022068شهيرهعالء محمد عيسى126714201273
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال70.4320128

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1631.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-02طرطوس10260006581مياسهمحمد نجيب حسن126814201274
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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409كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-10-25طرطوس10030015685نجوىعلي فائز جنوب126914201275

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-01طرطوس10030010848ودادمروى عبد المالك تفاحه127014201276

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-03-17طرطوس10260014034خديجةسوسن محمد بدور127114201277

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال63.1220060ميكانيك
عامل مهني 

رئيسي
217

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07طرطوس10160053553نوالدارين علي علي127214201278

نعمال311.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-11-15طرطوس10250004244دعدمحمد وجيه سليمان127314201279
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15طرطوس10010005073انيسهعال راشد ابراهيم127414201280

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-10طرطوس10260005265سراب  يوسفكامل احمد يوسف127514201281
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد2001-08-15طرطوس10260020123خديجهميس صالح محمد127614201282
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.3120210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-11طرطوس10100024911نوال سليمعلي حكمت عبود127714201283
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1996-01-10طرطوس10090080145حميدهنجال حسين عجوب127814201284
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1762.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-01طرطوس10270018143سهيرايهم جمال علوش127914201285

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1785.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10100025236تماثيلديما فؤاد محمود128014201286

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-17طرطوس10010066999جمانهزينه ايمن تفاحة128114201287

معهد1977-05-31طرطوس10020005456جميلهغنوه زريق الحنوني128214201288
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-01-01حمص04010596075انصافعلي محمد شاويش128314201289
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.9620180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-15إدلب07110108970هويدةدعاء ابراهيم النمر128414201290

معهد1998-01-26طرطوس10030022974بشرىجنان محمد ديب128514201291
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.7520170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1389.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-22طرطوس10260003015سميرهبشرى أيمن حمود128614201292

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-08طرطوس10050006194وجيههاصاله محمود عياش128714201293

الال2763.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-15طرطوس10100033252نبيهاسليمان تيسير محمد128814201294
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-30طرطوس10030000434رئيفهبنان محمد تقال128914201295

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10240021476سليمةفرح آصف عيسى129014201296

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10220034249وجيههلميس مهنا عبود129114201297

وزارة الكهرباءالال255.00201010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1992-03-01طرطوس10090045622كوكب ضواعزيز سمير درويش129214201298
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

الال130.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-10-29طرطوس10010156425ليناالرين يحي ضوميط129314201299

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3827.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-08-11طرطوس03050026503ثرياريم علي عطايا129414201300

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-09حمص04150001035سوسنعال اسماعيل محمد129514201301

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-07طرطوس10020043577صباحلما حسين حسين129614201302

129714201303
هزار نديم محمد حامد احمد 

حسين
معهد1988-05-17طرطوس10010029152فاطمه

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.2120080تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-18طرطوس06090158217سعادمرح فرزات الحمود129814201304
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409كاتب اولوزارة الماليةالال122.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-06-17طرطوس10030042504اخالصعزام سعد هللا منون129914201305

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-03طرطوس10140009271لميااميمة علي مرهج130014201306

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-08طرطوس10010083048نادياسراء علي خضر130114201307

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1718.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120089809روعهاريج علي مرعي130214201308

409كاتب اولوزارة الماليةالال128.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-10-10طرطوس10020019454حسنه ريشهغانده سليمان ريشه130314201309

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-15طرطوس06160005377فاطمهرميله سليمان علي130414201310

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010143083الهامزينب يوسف مصطفى130514201311

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-05حماه05150090038فاطمهنادين علي عيسى130614201312

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-06طرطوس10010138213نظميه حمودرشا فايز احمد130714201313

الال275.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-29طرطوس10260021790عزيزهرؤى ابراهيم سالمي130814201314
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01طرطوس10010149314عيدهأروى حسين مصطفى130914201315

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-20طرطوس10100005536ندىسوسن عماد الدين سليم131014201316

نعمال1623.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-05طرطوس10150000509منالزين غازي الرومي131114201317
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال165.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس10160036319داللسوسن علي حيدر131214201318
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-06-25طرطوس10180009712ميلياوليم باسم محمود131314201319
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةنعمال71.4220077أشعة

الال1386.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-11طرطوس10010165047ميسونمازن عبد المجيد رسالن131414201320
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-28طرطوس10010095060سهامسامية نزيه الخضري131514201321

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1737.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-01حمص04120089431نديمهرنده محمد ابراهيم131614201322
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال155.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-03-29ريف دمشق10280013638نوففاطمه محمود قطنه131714201323

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10طرطوس10010023223هناءوالء شعبان عطيه131814201324

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10طرطوس10160107632رسميه زعيترسمارة سليمان كيوان131914201325

وزارة الكهرباءالال3625.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-06-27طرطوس10010046013حناننور علي الضابط132014201326
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال190.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02طرطوس10130001831امالشذا محمد خضر132114201327

الال2765.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-08طرطوس10230021886مريمعلي بسام غصه132214201328
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1999-03-01طرطوس10160158737اغراءرهام علي فياض132314201329
المعهد التقاني 

الصحي
الال64.9020190صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال2589.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10030020724رنااحمد بسام محمد132414201330
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد2000-01-06طرطوس10020023870سلوىريم سلمان خليل132514201331
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال74.4620200أشعة

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10100028489عواطفغيث محمد ملحم132614201332
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-13طرطوس10100028495نديمهمجد عزيز ملحم132714201333
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10160043142حنانزينب عدنان احمد132814201334
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-03-05طرطوس10010122577زوريداليليان حسن حبيب132914201335
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال92.5220200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1988-08-10طرطوس10230017532فاطمةسناء عز الدين محمد133014201336
المعهد التقاني 

الزراعي
الال79.5020080علوم أغذية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10010138204وفاءجوليا محمد يوسف133114201337

الال153.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-20طرطوس10230010936خديجة عيسىنزار حيدر سلمان133214201338
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1988-05-11طرطوس10270003583يسرىيونس محمد حسن133314201339

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.5720159

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس05160036545مهاسهى علي شبلي133414201340

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2390.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-11-12طرطوس10260029389غادهرزان أحمد حمود133514201341

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

معهد1990-05-31طرطوس10010129712اميرهريما علي سلوم133614201342
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال79.5020100تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01طرطوس10150009144اسمهانرشا سليمان الرومي133714201343

معهد1982-09-22طرطوس10160007218صديقهمنال زهير صقر133814201344
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.8720020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-25طرطوس10090047874سكيبهنسرين محسن شداد133914201345

معهد1987-08-01طرطوس10160049159مهىهبا عبد الكريم درويش134014201346
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.5920070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-11-02طرطوس10160056552نجوىنورا احمد حسين134114201347
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.7920180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-01-01طرطوس10160119846غادهرنيم يوسف خضور134214201348
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال68.9720160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
408منشئوزارة المالية383

الال277.0020038حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-11-07طرطوس10090116497حسيبااسماعيل سليمان اسماعيل134314201349
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1997-03-28طرطوس10230009738أملمنار سلمان حمود134414201350
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.6820170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-05-03طرطوس10160151672غادهالهام سيف الدين علي134514201351
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال85.7520170مصارف وتأمين

معهد2001-04-30طرطوس10160105104سماررشا يونس حيدر134614201352
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال71.8920210شبكات حاسوبية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد2000-01-15طرطوس10120012604نوالمحمد عادل مصطفى134714201353
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال69.3520200هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال328.0020078نجارةثانوية صناعةثانوية1989-01-01طرطوس10010026930خديجةمحمد أحمد محمود134814201354
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال235.0020108كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-08-25طرطوس10010137613حياة رقيةعلي نافع ابراهيم134914201355

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01طرطوس10020034748هدىسلمى محمد درويش135014201356

معهد1995-05-25طرطوس10030026447أروىورود كاظم سلوم135114201357
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.4220150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1986-07-20طرطوس10160123107سليمىميس كمال أحمد135214201358

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.3520060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1998-01-02طرطوس10230024083سميرةنورهان نعيم احمد135314201359
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.2020170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-09طرطوس10160047128جهينهنجالء علي يوسف135414201360
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-09-20طرطوس10160085840ليلىآالء محمود فحيص135514201361
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال65.9020200المساحة

الال3194.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-04-28طرطوس10160077114نوالعلي محمد حسن135614201362

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1742.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-17طرطوس10220035624سلمىمادلين فهيم حمدان135714201363

معهد2002-01-01طرطوس10050000070رويهأريج خليل علي135814201364
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال86.4620210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2002-01-22طرطوس10270013306ساميسالفه بسام حسن135914201365
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال74.9320210مخابر

معهد1990-01-02طرطوس10160119885غادهنرمين يوسف خضور136014201366

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.5720100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1989-01-01طرطوس10010037839هنديهدموع محمود غانم136114201367
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.7320080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-04-14طرطوس10090042496سوزانوئام قاسم عمار136214201368
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.4320200تخدير

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10010156177ربيحهلجين فهيم ديب136314201369

معهد2001-03-23طرطوس05100047633فادياأليسار محمد خرفان136414201370
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.7920210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-03-01طرطوس10010077240حليمهفاتن عدنان محمد136514201371

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال81.0320060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10طرطوس10120011891هيام ابراهيمنغم يوسف احمد136614201372

معهد1999-01-01طرطوس10110020400حفيظةعلي فؤاد غانم136714201373
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.3420200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع636مساعد فني أولوزارة الصحة635

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

وزارة الكهرباءالال3133.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-10طرطوس10010062891رمازغدير مهدي محمد136814201374
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1993-01-15طرطوس10160069120سنيهميرنا احمد محمود136914201375
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.4720170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1996-01-03طرطوس10010132219سحرهبه ابراهيم عمران137014201376
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.2320200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1995-01-06طرطوس10160148582مفيدهصبا محسن حسن137114201377

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال66.5720160مطبخ وحلويات

الال1819.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-27طرطوس10030036754لينامرتا طوني الليمون137214201378

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

معهد1982-08-06طرطوس10270024405نعيمهدارين محمود سلمان137314201379
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.3320020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-01-15طرطوس10260028154منىحنين محمود اسماعيل137414201380
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال71.5820210مصارف وتأمين

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-31طرطوس10220016372سحرلجين احمد علي137514201381

معهد1984-09-08طرطوس10220012554اميرهنسرين ابراهيم حيدر137614201382

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.1320050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال193.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-15طرطوس10120016545غزالةمنهل توفيق حميدوش137714201383

معهد1992-07-07طرطوس10010100159سميعهلميس عيسى زغبي137814201384
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.3220140أشعة

معهد1991-02-13طرطوس10170022343هياملمى محمود ديب137914201385
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2020110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-05-15طرطوس10270004682سفيرهسارين احمد حسن138014201386
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1990-09-27طرطوس10020009534ثمرهبه بسام شعبان138114201387
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10طرطوس10120003228سجيعهوسام نمر حسن138214201388

الال237.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-06-08طرطوس10160144168سميحهسناء محمد الشمالي138314201389
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-13طرطوس10110013467ابتسام نعوسميس علي محمود138414201390

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-19طرطوس10040016174نعيمهلونا ابراهيم الزماطي138514201391

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03طرطوس10010047924مطيعهختام ياسين العلي138614201392

الال178.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07طرطوس10040000604نهلهايهاب محسن محمد138714201393
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1995-05-12طرطوس10280017886حياهعلي جابر خليل138814201395
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال63.2820165معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-20طرطوس10280000425ماريهنادين وجيه خليل138914201396

معهد1992-01-04طرطوس10160029149غادهغنوه كمال فارس139014201397

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.5320130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020062علميثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10050000142سعادهاحمد صالح مهنا139114201398

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-01-05طرطوس10100030218وجيهامنال عماد عباس139214201399

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.2920080محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

الال347.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-02طرطوس10110019409وهيبهوالء عيسى الشيخ محمد139314201400

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1991-10-06طرطوس10270004715سفيرهرنده احمد حسن139414201401

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.8820150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

410كاتب اولوزارة الماليةالال2464.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-27طرطوس10040035700سناء سليمانمريم نضال ابراهيم عقول139514201402

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1994-09-01طرطوس10280006725أنيسهرانيا سلمان جمعه139614201403
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.3520160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1985-06-25طرطوس10020038505ليلىمايا عبدهللا عرنوس139714201404
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.3620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1819.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-06طرطوس10110008530سميرهجنى معتز صارم139814201405
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1485.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-22طرطوس10140006455ملكهعلي محمد ابراهيم139914201406

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-01-01طرطوس10220023132كوكبسمية عبد الكريم حسن140014201407
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5320180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال3060.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-28طرطوس10260017479يسرىمازن اديب حسون140114201408

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-21طرطوس10260033708الهامسومر صالح ابراهيم140214201409
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1987-10-01طرطوس10010010640سعادرانيا علي ابراهيم140314201410
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2220090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-15طرطوس10010131936سرابلميس يوسف شيحان140414201411

معهد1990-03-08طرطوس10010068526سكينةثناء يونس محمد140514201412
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-01-20طرطوس10090000130نجلهنور محمد يوسف140614201413
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال69.9520180هندسة البرمجيات

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-11طرطوس10260026180وحيدة سليمانرغد مدين سالمة140714201414

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1876.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-11طرطوس10090041100انتصاريحي بسام دبول140814201415

معهد1988-06-06طرطوس10220021006وطفههبة فايق جنيد140914201416

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.3220100عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1980-03-17طرطوس10220027663نديمهجميله معين خليل141014201417

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

663محاسبوزارة الدفاعالال69.0020000محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

367مدقق

معهد1995-01-20طرطوس10090000135نجلهنغم محمد يوسف141114201418
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال66.3520180هندسة البرمجيات

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

15
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

معهد1988-09-18طرطوس10010023301سامياعال محمود داود141214201419
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.1620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-05-01طرطوس10140003121سعدالورند علي صالح141314201420
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال75.7020130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة1مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد2000-03-15طرطوس10090043059جمانهمايا علي بدور141414201421
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال71.9320210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-19طرطوس10090037821فهيمارشا يونس بالل141514201422

نعمال322.0019975ميكانيكثانوية صناعةثانوية1977-12-25طرطوس10230016407ودادعالم علي ابراهيم141614201423
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد1978-07-23طرطوس10160023086سعدهعال علي احمد141714201424
المعهد التقاني 

الصناعي
الال57.2019980تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2035.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-20طرطوس10040022490سفيرةهناء يوسف كناج141814201425

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-03طرطوس10260021676مريممنار سليمان احمد141914201426

معهد1997-05-06طرطوس10160149495ناهدياسمين محمد سليمان142014201427
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.8920200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3076.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-11-08طرطوس10270016016ليلىجعفر ياسر عباس142114201428
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020004أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-01طرطوس10040007707نجيحهسمير هاشم دغمه142214201429

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2046.0020154علميثانوية عامةثانوية1997-03-15طرطوس10120014817نجاحغدير كريم عمار142314201430

409كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-06-02طرطوس10010042089ماريه يوسفلمى نصر محمد142414201431

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1991-01-02طرطوس10260022530ماريهروعه محمود حسن142514201432

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.2320100

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد1999-01-20طرطوس10100024309املمرح احمد سعود142614201433

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.6120200أسواق مالية

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-20طرطوس10040013366أسياهانيا مصطفى أحمد142714201434
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405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقلالال2595.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01طرطوس10010156232سلمىهيا عماد ديب142814201435

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1993-04-15طرطوس10160031722فايزهزينب عدنان عبدالرحيم142914201436
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال78.1520140

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد1995-05-25طرطوس10010148072لودامحمد محمود درويش143014201437
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال65.1420164

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1990-03-27طرطوس10100002387اعتدالرهف حسين شيخ حسين143114201438

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.2120110إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-02طرطوس10160036001ابتسامجعفر منير هالل143214201439
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال142.0020057أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-03طرطوس10170013266لمياخضر بهجت سلمان143314201440
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1998-01-01طرطوس10090066768غصونهال هيثم ميا143414201441
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.4520200محاسبة

معهد1991-04-21طرطوس10170011747وردهريم يوسف شحود143514201442
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.9120120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1991-01-01طرطوس10140009581محاسنهبه سمير سليمان143614201443
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.8420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-10-11طرطوس10270018920وفاءجعفر جهاد عمران143714201444
المعهد التقاني 

الصحي
الال68.9820160تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1127فني تخديروزارة الصحة162ممرض

معهد1982-04-15طرطوس10110021462سميرهفادي امين دال143814201445
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6020028ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1976-01-19طرطوس10260001263كوكببثينة عبد الكريم سليمان143914201446
المعهد التقاني 

الصناعي
الال56.4019960تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-27طرطوس10270013927افتخاراكتساب علي بلول144014201447

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-07طرطوس10010110010روعهجورجينا قهار حسين144114201448

معهد1990-06-01طرطوس10160079898عربيهامل كمال علي144214201449
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.4920120تخدير

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10040017063هيام حمادحنان يونس حسن144314201450

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01طرطوس10090017602زاهيهنغم جبر حسن144414201451

معهد1987-11-08طرطوس10220001496ابتساممارين يحي سلمان144514201452
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال67.3120090محاسبة

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
127منشئ رئيسي

معهد1988-01-01طرطوس10230002998سميرةلميس غسان حسن144614201453

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.9820070

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-05طرطوس10260015900كاملةباسمة علي حمود144714201454

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-14طرطوس10150009377هيامريم سمير ميهوب144814201455

وزارة الكهرباءالنعم272.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-01-01طرطوس04010408899مريمرانيا درويش العيسى144914201456
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1989-01-02طرطوس10160019024ليلىميرنا دعاس حسين145014201457

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.1420100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1993-04-15طرطوس10160150306نورمايارا جورج مخول145114201458

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.4920130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10120008438سحرميرنا عارف شاوش145214201459

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10120009372ديمهشيماء راني خضور145314201460

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-15طرطوس10270019670ريمهبة معين حسين145414201461

معهد1994-06-10طرطوس10160051675ليلىهاجر عهد حسن145514201462
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

766 من 55صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1994-01-10طرطوس10040027582جويداايمان محمود يونس145614201463
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال78.8520130أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-01-27طرطوس10280016295عبيرمحمد حسن زهره145714201464
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.3820192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1451.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-17طرطوس10170039225ابتسامعفراء حسن حسن145814201465

معهد1991-01-01طرطوس10220003936نجوىبراءه منير تقال145914201466
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-05-10طرطوس10010134596اسمهانزهير هاشم عيسى146014201467
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.93201110أشعة

الال2705.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-10طرطوس10170036070غادة طويلحيدر هيثم طويل146114201468
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1994-01-01طرطوس10140012798علياأروى حسن جنود146214201469
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.7120140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2364.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160045546انيسةرهف جبر محمد146314201470

معهد1988-07-14طرطوس10260018598أنيسهادهم علي ديوب146414201471
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
نعمال74.1420080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01طرطوس05190009504هيامروان محمد شاهين146514201472

معهد1993-04-14طرطوس10220011981سعادوئام علي معروف146614201473
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال84.7420130أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1986-06-22طرطوس10010163605اميرهلمى ابراهيم خليل146714201474

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.8120070

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1999-08-01طرطوس04130066398فاتنفاضل بسام الجوني146814201475
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال71.6520194المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10260014730منالجنى محمود العلي146914201476

معهد1997-06-07طرطوس10010090574فاديةهبة علي رحال147014201477
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9520170تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

الال187.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-12-15طرطوس10220016765آمنهمشيره غانم معال147114201478

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1176

معهد1992-01-10طرطوس10160106879نجمهالهام محمود عيسى147214201479
المعهد التقاني 

الصحي
الال63.2120140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1127فني تخديروزارة الصحة162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10010137088حسنحنين محمد سليمان147314201480

معهد1981-10-10طرطوس10160156661نجاللينا سليمان سالمي147414201481

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال80.0320060

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-14طرطوس10100021516كوثر سليمانيونس صالح سليمان147514201482

معهد1991-02-24طرطوس06230010100سميعهضياء محسن حسن147614201483
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
نعمال75.1120140المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1996-01-01طرطوس10020009458هدىشذى محمد صالحو147714201484
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8220180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-29طرطوس10030012194فكتورياعلي محمود قاسم147814201485

معهد1987-10-15طرطوس10180009663نجالمحمود أحمد ديب147914201486

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.0920100

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1989-07-01طرطوس10090029585اميرهسهى حكمت زود148014201487

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال62.5720120عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-08-05طرطوس10280000373نعيمههناء محمود خليل148114201488
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال73.0720150معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

الال272.0020038ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-01-08طرطوس10100029682نايفهبالل جابر علي148214201489

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1984-09-10طرطوس10160122143مديحهمحاسن سلمان اسماعيل148314201490
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1920050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-28طرطوس10170030994منهلرجاء سعيد خضر148414201491

معهد1997-02-01طرطوس10260012468فايزةعلي محفوض نصر148514201492
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.2920182تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1996-01-01طرطوس10160075750سهيالياسمين حسن سليمان148614201493

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.3020160أسواق مالية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-23طرطوس10090009383هنادي احمدسنى حميد صدقه148714201494

الال371.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01طرطوس10100037769سميرهنورا آصف احمد148814201495

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال265.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-02طرطوس10160141995ابتسامهبه مصطفى احمد148914201496

معهد1996-01-07طرطوس10160141425سوزانرنيم عبدالحميد محمد149014201497
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال77.9620180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد2000-02-07طرطوس10010136555املياسمين محمد سقور149114201498
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.0320200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019972أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-20طرطوس10090002715نجيبهرائد سهيل رعد149214201499

معهد1989-08-02طرطوس10020008292نجاحفراس فيصل دوالت149314201500

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

1135فني آلياتوزارة الصحةالال70.4820129آليات
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10020039353فاطمةاباء احمد لهيا149414201501

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1934.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-05-26طرطوس10010149507احالميزن محمد زيدان149514201502
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1983-12-23طرطوس10010051609غيدهروزا محمد معال149614201503

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال89.9520040

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد2000-07-13طرطوس10260037292غيثاءهيا سعيد أسعد149714201504
المعهد التقاني 

الصحي
الال72.5520210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1998-05-10طرطوس10260007171عائدهإيمان حسن سليمان149814201505
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.9420190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-08-07طرطوس10090073767سميرهدارين حاتم سويدان149914201506
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.6720160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1993-04-11طرطوس10160051976فدوىصفاء علي علي150014201507
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.8920130مخابر

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال258.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10280018653رسميهمروى شريف حمود150114201508
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-01-19طرطوس10160130556ندىمرح حبيب حسن150214201509
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.1120210تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

412كتاب اولوزارة الماليةالال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10260015076أملمريم علي العلي150314201510

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1367.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25طرطوس10160071918زوات بكداشعدي محمد حسن150414201511

معهد2000-09-17طرطوس10260024665ليلىهديل نضال البري150514201512
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.9920200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1391.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-25طرطوس10160041597نسرينريم محسن علي150614201513

الال3394.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10260010728ازدهارزين ياسر عبود150714201514

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1999-11-16طرطوس10220038574فوزهماري حاتم سليمان150814201515
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.4120210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1995-07-05طرطوس10110001362جميلةميس ابراهيم سلطانة150914201516
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.1520200مصارف وتأمين

معهد1984-05-10طرطوس10110027131نبياللينا زهير عيرون151014201517

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.8820060إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-03-27طرطوس10010113801ميادهنبيله علي حمود151114201518

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1630.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-18طرطوس10010102472عزيزهعبير سليم وسوف151214201519

409كاتب اولوزارة الماليةالال1893.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010114559ميادهسناء علي حمود151314201520

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال243.0020032ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-01-05طرطوس10260028952روزهأشرف جميل علي151414201521
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

معهد1997-01-25طرطوس10150008673مسكيهحال احمد محمود151514201522

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.2820170عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1995-06-09طرطوس10160098430سعدىريما محمد داود151614201523

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.6020140عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010114413ميادهامل علي حمود151714201524

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2034.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10050006083حليمهنورا نهاد زلف151814201525

معهد1990-08-07طرطوس10100006544فايزهابراهيم حسان قداح151914201526
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة
الال66.23201110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020111أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040002180عائدهعلي عدنان دغمه152014201527
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-04طرطوس10220029074روزهرحاب يونس سليمان152114201528

معهد1995-01-08طرطوس10160150828هناءمرام محمد علي152214201529
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.6120150إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال149.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-12-01طرطوس10030038586ماريرماح ابراهيم خضور152314201530

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1993-01-21طرطوس10160108182وطفهأحمد صفا ابراهيم152414201531
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.8020145ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1985-11-23طرطوس10160093377منيرهنورمين صالح محمد152514201532

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.3920050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس10010124710ماريهعلي غسان سقور152614201533
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معهد1989-04-20طرطوس10030014766املجعفر ابراهيم سلطاني152714201534
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.35201010مخابر

معهد1983-04-08طرطوس10010033797سهامهناء محمد لطش152814201535
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-09-07طرطوس10240003129مجيديليندا خليل وسوف152914201536
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9420090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال369.0020078تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1990-01-01طرطوس10010076928خوندهيوسف بسام احمد153014201537
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

410كاتب ماليوزارة النقلالال316.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-09-22طرطوس10160150289نورما تامرهنادي جورج مخول153114201538
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1987-03-08طرطوس10160032681هناءنادين محمد حيدر153214201539
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.1620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-04طرطوس10160139852عبيرنورهان نزار بدره153314201540

معهد1990-09-13طرطوس10100029670تركيهالفت حسين خليل153414201541

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.8220110

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10040017280ليناريم عيسى عجي153514201542

معهد2001-08-20طرطوس10010147047داليايانا بسام شاتيلي153614201543
المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.2320210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة الكهرباءالال273.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-10طرطوس10270021705جميلهغازي سليمان محفوض153714201544
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1977-05-10طرطوس10050013621رتيبهكيندا علي اسماعيل153814201545
المعهد التقاني 

الصحي
الال81.2119980تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1994-01-05طرطوس10160088923سعدىروان علي محمد153914201546
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-07-11الالذقية06090128131سالمريما علي سليمان154014201547
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.3720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1620.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04طرطوس10020017644أميرهحسن علي سليمان154114201548
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-01-04طرطوس10180003866فاطمهرنين محمود أحمد154214201549

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.2920140عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1983-09-30طرطوس10110031715سهيلهغنوه فهد شاهين154314201550
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1220040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-09-04طرطوس04010074836سميرهوالء عبد اللطيف محمد154414201551
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.1120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10220026495املساره علي سليمان154514201552

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090054568صديقهحسين محمد عطيه154614201553

409كاتب اولوزارة الماليةالال1796.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10010112955فادية شاليشهبة سمير شاليش154714201554

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1675.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-01طرطوس10010119230نيلدامصطفى سلمان زغبي154814201555

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال124.0020110علميثانوية عامةثانوية1990-08-25طرطوس10160159692سميحهمدين حبيب يوسف154914201556
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-08-12طرطوس10280004319وجيههختام سلمان القاضي155014201557

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.6420180عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2290.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-05طرطوس10010112947فاديهالرا سمير شاليش155114201558

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-06-10طرطوس10160050461كفاحمحمد احمد سليمان155214201559
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال65.8420170معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال2090.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-29طرطوس10260020062سميرهفائزة يحيى محمد155314201560

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10010146080زكيهصفاء محمد عبدو155414201561

معهد2000-01-01طرطوس10260037006حياةميرنا سلمان احمد155514201562
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال65.3220190

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1999-08-07طرطوس10160112289ميالراما خضر خضر155614201563
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال71.8120200إنشاءات عامة

معهد1995-06-04طرطوس10090021418فاديةمارينا محسن حمود155714201564
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال66.9520160مخابر

معهد1988-01-01طرطوس10040005939سعادألين محمد الهوى155814201565

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.5920090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال262.0020008خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1982-01-30طرطوس10010105860عائدهأيهم فايز ابراهيم155914201566
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2001-07-26طرطوس10030035069ايزابيلضحى عادل الحايك156014201567
المعهد التقاني 

الصحي
الال83.3320200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1127فني تخديروزارة الصحة162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-20حمص04010989292سميرة يونسحنان حبيب خضور156114201568

معهد1982-09-12طرطوس10160091708سهامبديعه سليمان ديب156214201569

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.2320040

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010125488ميساءهبة ياسر احمد156314201570

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1818.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-20طرطوس10160022466زيناهنادي مالك سقور156414201571

409كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020086علميثانوية عامةثانوية1991-01-21طرطوس10220026450محاسنشعيب علي عبد الرحمن156514201572

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

412كتاب اولوزارة الماليةالال2665.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-03طرطوس05200090072مثيالرهف حسين نيصافي156614201573

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1991-06-01طرطوس10160008269كوكبهبه محمود درويش156714201574
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال66.7820180المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1988-09-19طرطوس10230010803ريارمضان عمران محمد156814201575
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.37200910انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-03-19طرطوس10140013059بديعةأنعام أحمد ابراهيم156914201576
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.5520130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1988-02-14طرطوس10010018077وحيدهحال معين علي157014201577
المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.1920080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1998-07-05طرطوس10140004396هدىمريانا مرشد أحمد157114201578
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.2020180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10090020580بديعة محمدزينة عبد الرحمن اسبر157214201579

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10040022716فداءوالء ابراهيم حمد157314201580

410كاتب ماليوزارة النقلالال338.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-04-12طرطوس10150014114غادةمروى عبد الكريم سالمي157414201581

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1997-01-01طرطوس10010130591منىمريم رضوان سلوم157514201582
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.7720180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1982-10-03طرطوس10260037301نوالوفاء يحيى احمد157614201583

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.4120030

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

نعمال3319.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-05-07طرطوس10260028582يمنىسوزان يوسف نده157714201584
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد1998-10-25طرطوس10160047273ليلىرؤى ممدوح عيسى157814201585
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.1420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2052.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-02-25طرطوس10040014352كوكبجوليا يوسف حماد157914201586
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1954.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-11طرطوس10030014540رنداهبه ايمن نجال158014201587

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1527.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-18طرطوس10120008059اميرهعلي فادي ديبو158114201588

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1995-01-15طرطوس10160000097نايفههابيل أحمد بالل158214201589
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.3020181ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1994-01-01طرطوس10160031611نديمههبه محمد درغام158314201590
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.6120140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1550.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-09طرطوس10160125093أملخضر فواز حسن158414201591
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-07-12طرطوس10260000053ثناءعلي عدنان وسوف158514201592
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.9020173زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10100024308املفرح احمد سعود158614201593

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-03طرطوس10160111285سنيهسها علي اسماعيل158714201594

معهد1996-08-20طرطوس10100022851فاطمةزينب محمد علي158814201595
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال73.2520160معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة636

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01طرطوس10040022737فداءهيا ابراهيم حمد158914201596

معهد1996-09-14طرطوس10280004459سناءنبال احمد ابراهيم159014201597
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.2820180تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد2001-06-17طرطوس10140008515وجيههرهف محمود ديوب159114201598
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال65.8920210شبكات حاسوبية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

معهد1997-06-10طرطوس06090080515ميريم الياس شلهوم159214201599

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.2520180عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

نعمال250.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-04طرطوس10160010432ضياء محمدعال وحيد حسان159314201600
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

412كتاب اولوزارة الماليةالال132.0019900علميثانوية عامةثانوية1971-02-12طرطوس10280006398سعدههند حبيب محمد159414201601

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-04-28طرطوس10160126785مهىيونس محسن علي159514201602
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.7420190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1989-02-03طرطوس10160032947سميرهريم عبد الرحمن يونس159614201603

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.7320100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-20طرطوس10180010231بثينهرشا نصيف علي159714201604

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1992.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01طرطوس10010132767نديمهمريم علي شدود159814201605

معهد1990-03-14طرطوس10160129385ماريهميرنا عزيز صالح159914201606
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال70.4420110هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1988-09-04طرطوس10040012808نجيبةبشرى غريب حسين160014201607
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9420080تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1991-01-02الالذقية06010346849ليلىحال بسام باباني160114201608

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال69.3620110غذائي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

معهد2001-01-01طرطوس10130017296نهلةجورج نجيب حبيب160214201609
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.1620200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال3041.0020172تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10010107744نوالخضر جعفر فسخه160314201610
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

معهد1992-01-25طرطوس10040013155هيامأحمد محمد يوسف160414201611
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال64.7020182المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة الكهرباءالال284.0020049كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-05-26طرطوس10090116371فكتورياحسن ابراهيم يونس160514201612
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد1983-07-21طرطوس10280012113نوالبدران محمد ميهوب160614201613
المعهد التقاني 

الصناعي
الال83.3620045تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد2000-01-10طرطوس04010541339ناريمانآيه حيدر االبراهيم160714201614
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.7920200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

410كاتب ماليوزارة النقلالال288.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-10-15طرطوس10160090524صافيهسوزان علي داود160814201615

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1990-01-10طرطوس10030031663سعدىاحمد محمد الشيخ160914201616
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال70.9520138المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1975-07-22طرطوس12100032345سلمىفاطمه عبد الحميد مخزوم161014201617
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0619980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-10طرطوس10010160375ندىريما غسان سالمي161114201618

الال2889.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-10طرطوس10100024294املرؤى احمد سعود161214201619
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2141.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-30طرطوس10100024891داللنيرمين نصر محمد161314201620

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال262.0020089نجارةثانوية صناعةثانوية1990-03-08طرطوس10040000696سميرهحسن عزيز مصطفى161414201621
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1999-09-16طرطوس10010039325سهامابراهيم محمد الخطيب161514201622
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال63.6720200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

نعمال4021.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-10-23طرطوس10260031624هند محمدمدين بسام حمدان161614201623

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-25طرطوس10110032933فاطمةريم محمد حسن161714201624
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1991-04-15طرطوس10160135254مريمزهر محمود رمضان161814201625

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.2820120

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد2000-01-26طرطوس10230013240وعدهديل علي محمد161914201626
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال71.8020210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال2674.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-01طرطوس10100024307رئيسهحال زهير سعود162014201627
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1984-04-01طرطوس10170024089أمونربا حسن خضر162114201628
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال73.3320040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1706.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-05طرطوس04120067365نبالزين العابدين حسين عثمان162214201629

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10260016133صباحعمار محمد احمد162314201630

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01طرطوس10090056948رغداءمرام محمود عيسى162414201631

معهد1995-01-25طرطوس10010090714كليمهكنانه هيثم وسوف162514201632
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.5120150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1988-05-06طرطوس10090023208نائلةماريا سمير ديب162614201633

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.6120120عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

410كاتب ماليوزارة النقلالال236.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-05-01طرطوس10250008449خديجهليما علي حسن162714201634

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

معهد2001-07-09طرطوس10280007303زينهلمى عبد العزيز ابراهيم162814201635
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.5520200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1989-01-01طرطوس10160023029مطيعهميرنا نزيه حسين162914201636

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.6420100عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020062أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-11طرطوس10160013878زواتوسيم علي عليشه163014201637

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-07طرطوس10160099830هياممايا رمضان منصور163114201638

نعمال294.0020119حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1992-08-25طرطوس10090035551عائدهغيث زهير شيحه163214201639
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

الال1478.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010112213سميا حمودرانيا ناصر علي163314201640

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2000-01-21طرطوس10270011010ندىعلي حسان ملحم163414201641
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.0120200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

الال2802.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-02-08طرطوس10010089197ثناءمحمود علي ملحم163514201642
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3417.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حمص04230013818مريمهديل ابراهيم الحسين163614201643

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

الال318.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-02طرطوس10160111596ميلياسوزان محمد عيسى163714201644
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد2001-01-01طرطوس10280007295هناءحال عبد هللا ابراهيم163814201645
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال79.7120200محاسبة

معهد1994-01-01طرطوس10160035088رندالينا فهد اسعد163914201646
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال62.1220160

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

الال1552.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020024866نهادريم محمد بريه164014201647

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1993-04-01طرطوس10010123165نعيمهلبنة اكرم الجبل164114201648
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.4620130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-09-23طرطوس10010123153نعيمهريم اكرم الجبل164214201649
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-22طرطوس10260008009فردوسخديجه باسل سليمان164314201650

معهد1994-10-02طرطوس10260032918مريمنزار ابراهيم ابراهيم164414201651
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.7420153تخدير

معهد1987-07-24طرطوس10010015657اميرهنادين محمود سليم164514201652
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9220090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2193.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-22طرطوس10270007965نفنفياسر سلبمان حمود164614201653

الال2200.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-10طرطوس10160035256اميرههديل عدنان يونس164714201654

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1990-01-01طرطوس10220027153سميرةختام سهيل أحمد164814201655
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال82.5020100مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2231.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-04طرطوس10230018049سجىلبينى سلمان يوسف164914201656

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1990-05-03طرطوس10240011425ماريةنادر ابراهيم عبد هللا165014201657
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال66.19201110المساحة

الال267.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-08-14طرطوس10140001177اسعافجهان هيثم زاهر165114201658

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

معهد1996-09-07طرطوس10220032403يمنهصبا علي عمران165214201659
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.4420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-05-14طرطوس10160078906أاملهبة علي خضر165314201660
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال60.7120180(متواجد قديما)إدارة 

معهد1995-06-07طرطوس10040015246حياةأروى امين حسن165414201661
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.1520150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1558.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-28طرطوس10040002177كوكب احمددنيا علي حسن165514201662

الال2383.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-02-13طرطوس10160079997ناهدهديل محمد سليمان165614201663
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

الال2843.0020137ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10100017101نافلهزين الدين رمضان نور الدين165714201664
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

معهد1984-06-29طرطوس10050006780ربيحهعزه عارف حربه165814201665

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال77.3320040

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-15طرطوس10010118762جنانسرور برهان يوسف165914201666

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10طرطوس10010047909سميعهلميس علي محمود166014201667

معهد1990-02-16طرطوس10050007498حميدهديما عماد حربه166114201668

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3920110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال194.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-12-29طرطوس10040009857حميدهنجد محمود معنا166214201669

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1999-02-05طرطوس10100029389منىراما شريف سليمان166314201670
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال86.6820190محاسبة

معهد2000-01-05طرطوس10090024111غادةحنان سهيل ميهوب166414201671

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.1720210عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-04-13طرطوس10270007228فداءريم محمد محمد166514201672
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.3020150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال2795.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-10طرطوس10100006177اكتمالليث نضال سليمان166614201673
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2216.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-20طرطوس10090024549وفيقهيانا عدنان ميهوب166714201674
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1826.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-23طرطوس10270012041وجيهاعلي احمد صطوف166814201675
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10090060447نائلهاماره سمير ديب166914201676

معهد1994-01-29طرطوس10160056534بديعهمجد علي علي167014201677
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال66.2720164المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-07طرطوس10090116426ميمنه محرزفاطمة غسان ميهوب167114201678

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال194.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01طرطوس10010108996صباحرؤى محمود فسخه167214201679

معهد1992-10-01طرطوس05150046700داللفراس احمد محمد167314201680
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.5020137تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

معهد1977-05-28طرطوس10260028684أنيسةلورا أحمد ميهوب167414201681

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.6320030إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1993-10-31طرطوس10010080782ابتسامحال محمد ابراهيم167514201682

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.2820130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

وزارة الكهرباءالال2893.0020154كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-08-20طرطوس10160090813اسياحيان فيصل داود167614201683
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2000-10-26طرطوس10040023329ليلىرشا محمد شروف167714201684
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.1720200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-03طرطوس10260024864روزهفاديا جميل علي167814201685

412كتاب اولوزارة الماليةالال1483.0020161علميثانوية عامةثانوية1997-09-09طرطوس10270024613شاديهابراهيم محمد صالح167914201686

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

معهد1991-05-20طرطوس10160028272سعدىسراء احمد حسن168014201687

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.2520130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال1672.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01طرطوس10160135554شاديهغدير عبد اللطيف علي168114201688
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1687.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-17طرطوس10160080824سالم محمدعلي حيدر محمد168214201689

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1990-01-03طرطوس10270010289نهادرشا مالك حسين168314201690

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال72.1120110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-07طرطوس10010135400احالمروال محمد سالمه168414201691

معهد1990-02-01طرطوس10120017002سيفهسناء عارف اسماعيل168514201692
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال2024.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-20طرطوس10220042819جميلهبراءه باسم عيسى168614201693

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2000-01-01طرطوس10030013506هياممحمود أمين قاسم168714201694
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.8720192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال223.0020073علميثانوية عامةثانوية1989-08-13طرطوس10020026923اميرهعدنان جعفر شيحا168814201695

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1560.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-06طرطوس10160139970عبيرساندي نزار بدره168914201696

معهد1989-10-03طرطوس10160103219وهيبهرهام عدنان ورده169014201697
المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.7820100زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-07-01طرطوس10160110126سميعهبثينه ياسين ادريس169114201698
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.0020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-07طرطوس10160148548بدريةمنال ابراهيم عباس169214201699

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01طرطوس10160142876ندىمحمود ياسر اسماعيل169314201700
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160092245صبريهوفاء سلمان شعبان169414201701

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-05طرطوس10180008786نبيههسناء ياسين عبد هللا169514201702

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10090052084زكيهدارين منصور منصور169614201703

409كاتب اولوزارة الماليةالال2310.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-23طرطوس10010169985داللآالء طالب غنوم169714201704

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-09-08طرطوس10270012960بديعهعلي شفيق محمود169814201705
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.88201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1984-04-06طرطوس10160110140سميعهروزان ياسين ادريس169914201706
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5820060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10090085868زكيهايمان منصور منصور170014201707

414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1599.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-18طرطوس10100035000جميلةنورمان عبدو صالح170114201708

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-15طرطوس10160072202جنانرمندا علي كفا170214201709

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10طرطوس10120000297بربهانرؤى هالل حمود170314201710

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10طرطوس10280022166سميرهرشا علي صالح170414201711

الال234.0020038كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-06-20طرطوس10180007462داللهالل كامل مرعي170514201712
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

409كاتب اولوزارة الماليةالال121.00200610علميثانوية عامةثانوية1987-05-08طرطوس10010040987نوال ابرهيمبهاء احمد غانم170614201713

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1984-04-06طرطوس10160110134سميعهرواز ياسين ادريس170714201714
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.8820040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-04-18طرطوس10020031864نجاححسن مصطفى شاليش170814201715

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال67.3920190مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-24طرطوس10250003672رعديبشرى سهيل علي170914201716

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-25طرطوس10280004188جوهرهزبيده يحيى حمدان171014201717

معهد2000-01-09طرطوس10260008821سلمىماجد اسماعيل أسعد171114201718
المعهد التقاني 

الصناعي
الال81.4720200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-14طرطوس10160020591سميرةروال نجيب أحمد171214201719

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10160161181نبيلهميس غسان محرز171314201720

409كاتب اولوزارة الماليةالال1802.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020001708كوكبغرام شعبان احمد171414201721

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-01-25طرطوس10140010141وفاءآيه اكرم الشامي171514201722
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.4720210مصارف وتأمين

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-30طرطوس10240012051سعادلورين سليمان عاصي171614201723

معهد1979-11-27طرطوس10160035001نهىعنايه سليم غانم171714201724
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.6319990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-19طرطوس04020098291شمسيه حميدنجات سليمان السليمان171814201725
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409كاتب اولوزارة الماليةالال1911.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10020001692كوكبرهف شعبان احمد171914201726

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1989-03-15طرطوس10020056723فدوىحنان محمد القبو172014201727
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.1920100زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-01-31طرطوس10010069385زينهجيهان رضوان يوسف172114201728
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال81.0020180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1988-02-20طرطوس10040003182سميرةريما يونس حسن172214201729

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.6120150عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-26طرطوس10030029491مريموداد ابراهيم نجال172314201730

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20طرطوس10010056041زهيهآيه سامر اسماعيل172414201731

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-01طرطوس10020010133رفيقهبيرنا سلمان احمد172514201732

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-02طرطوس10160012396ندى عبدومروه مظهر حسين172614201733

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-14طرطوس10240020999اميرهسامي محمود محمود172714201734

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-17طرطوس10020017246فاطمةرؤى محمد سليمان172814201735

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10040026161ليناهيا حسان خليل172914201736

الال1772.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-03حمص04030036178سفيرهنغم حبيب ادريس173014201737

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية372

412كتاب اولوزارة الماليةالال1744.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-22طرطوس10260031625اميرهمرح عدنان حمدان173114201738

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2306.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-13طرطوس10020024014نهالنيرمين شعبان سعادات173214201739

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1835.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-25طرطوس10020035861رغدةريم جعفر مهنا173314201740

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

413كاتب اولوزارة الماليةالال1929.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-16طرطوس10160039552هناء أسعدلبانه سلمان غازي173414201741

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد2001-11-15طرطوس10110029866آمنةحسن احمد علي173514201742
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.9520210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2436.0020182ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-18طرطوس10020008674غادهماهر محمد نصر173614201743

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة الكهرباءنعمال299.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-01-05طرطوس10160138435سميرهريما حسن خليل173714201744
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال2811.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10280013383هيامكنوز ياسين حسين173814201745
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد2001-01-01طرطوس10160070817سهامليال عدنان محمد173914201746
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.9920210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10020008232كفاحنسرين تيسير نصر174014201747

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال298.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-06-25طرطوس05150013428سفيرهرئيفه ابراهيم الفياض174114201748
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10240010257ميساءمرح سمير فهد174214201749

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-30طرطوس10220016119سحرزينه علي مرهج174314201750

الال3259.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-04-01طرطوس10100007146رحاب حميديرنا هيثم ابو حمود174414201751
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية11محاسب
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الال330.0020040تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1986-12-15طرطوس10160153397عائدهفاتن محمد حمدان174514201752
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

الال2821.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-10طرطوس10100007144رحابريم هيثم ابو حمود174614201753
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية2محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160052111يسرىوئام عابد محمد174714201754

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-20طرطوس10230007681جميلهفاطمة جابر محمد174814201755

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10230007218ليلىخوله عبد اللطيف ميه174914201756

معهد1994-08-30طرطوس10260018950ندىيارا علي سالمي175014201757
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.9520150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة الماليةالال1693.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-05طرطوس10280013541ابتسام عليتغريد عزات علي175114201758

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة الكهرباءالال4117.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-25طرطوس10140014323فردوسرحيل عبد الكريم عمران175214201759
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

الال283.0020117ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-09-25طرطوس10010154595سهاماكرم ناصر سعد175314201760
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-29طرطوس10160093558ميساءعزيزة علي اسماعيل175414201761

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب ماليوزارة النقلالال301.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-29طرطوس10250011860عواطفرزان حسن محمد175514201762

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2091.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-07طرطوس10010088480هدى عرابيريم احمد علوش175614201763

الال261.0020099ميكانيكثانوية صناعةثانوية1989-07-02طرطوس10020012464غادهباسم محمد نصر175714201764
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1993.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20طرطوس10110020747نجوىرماح عادل ابراهيم175814201765

معهد1989-08-01طرطوس10090039559هدىبشرى حسن حسن175914201766

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.0420110إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-19طرطوس10260005459عزيزهبشرى سليم شعبان176014201767

معهد1991-06-27طرطوس10160122441نجلههناء احمد محمد176114201768
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال87.3820110مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال293.0019980كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-12-22طرطوس10010005017جهينه محمودمجدلين محسن سليمان176214201769
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الكهرباءالال282.0020079ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-09-28طرطوس10160107809فائزهبشار احمد شعبان176314201770
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الكهرباءالال273.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-05-01طرطوس10010093483راغدهعبير غسان صالح176414201771
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1903.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-18طرطوس10040017251لماديانا يونس علي176514201772

الال318.0019940كهرباء صناعيةثانوية صناعةثانوية1976-04-25طرطوس10270013047اميرهغسان علي محمود176614201773
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-02طرطوس10220035603شهيرةدعاء هاني عبدو176714201774

معهد1991-01-14طرطوس04130158285مادليناليسار نعمه عتوم176814201775
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.3920110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال173.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-10طرطوس10230019258أملدارين حامد علي176914201776

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-21حلب02070037784صبحةعبد الباسط عبد الستار الحسن177014201777
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء
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413كاتب اولوزارة الماليةالال205.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-06-23طرطوس10230014792فاطمهراما يوسف شعبان177114201778

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1997-04-17طرطوس10160065238هالإيناس علي أمون177214201779
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.5420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2004.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-05طرطوس10020046281فداءرهف محمد درميني177314201780
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-26طرطوس10010023593فهيمه محمودغصون شعبان مصطفى177414201781
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1986-11-10طرطوس10170003483فهيماعواطف علي حيدر177514201782

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.1420070إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-13طرطوس10110026473منالعلي حسن حيدر177614201783
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1995-01-02طرطوس10010006324عصريهايمان شحود الموسى177714201784
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.7320140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

ثانوية صناعةثانوية1993-01-29طرطوس10020029188ليلىمحمد مالك حسن177814201785
آليات ومعدات 

زراعية
نعمال316.0020115

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2097.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-09طرطوس10020003428ودادنور هالل عباس177914201786

معهد1997-05-06طرطوس10160081499عواطفكنده محمد سليمان178014201787
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.7120170أشعة

معهد1974-04-30طرطوس10010028119نوالفادي معال حسن178114201788
المعهد التقاني 

الصناعي
الال52.0019950ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

معهد1988-08-10طرطوس10220005436يمنهعالم علي عمران178214201789
المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.5120150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-26طرطوس10040016716فاطمهروال محمد الحصيني178314201790

معهد1996-03-02طرطوس10020010156هياميارا علي احمد178414201791
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.2420160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1989-05-25طرطوس10160154137سميرهاولفا حسن الدايري178514201792
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.3320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال292.0020000الكترونثانوية صناعةثانوية1981-12-26طرطوس10230014746هندوسيم عبد الرزاق شعبان178614201793
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

الال3917.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-02-08طرطوس10090038968عفيفةعلي اديب عمار178714201794

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090028798خديجه ديبسهام ابراهيم عطيه178814201795

الال175.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-15طرطوس10010087895سيرياحازم سمير ابورحال178914201796

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2307.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-04-13طرطوس10040018507حنانعزيزة حسن عبد الرحمن179014201797

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1995-08-06طرطوس10010085245سالمليليان محمد جلول179114201798
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.3720170

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1991-01-01طرطوس10040002757ليلىاريج عدنان دغمه179214201799
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9920120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءنعمال273.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-02-10طرطوس10100029688رمزهلبنه شفيق علي179314201800
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162
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معهد2001-01-04طرطوس10230013480نجوىرزان سامي معال179414201801
المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.4420210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3722.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-02طرطوس10020003440ودادلين هالل عباس179514201802
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-23طرطوس10010119275نيلدامحمود سلمان زغبي179614201803

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160137493سعادحال يوسف حسن179714201804

معهد1998-03-01طرطوس10110019962عرنهدياال كاسر ميهوب179814201805
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال66.0820190مخابر

معهد2002-01-01طرطوس10180002811سمرايفيلين سليمان مصطفى179914201806
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال65.8920210شبكات حاسوبية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10010030588هناءسوسن عادل ابراهيم180014201807

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال3591.0020131كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-01طرطوس10180003898زهيهماهر عبد الكريم ملحم180114201808
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

معهد2001-08-12طرطوس10020009981إرمههيا غسان احمد180214201809
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال70.7820210إنشاءات عامة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-26طرطوس10280001628هوله محمدلينا يوسف ابراهيم180314201810

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10طرطوس10100029842نظيرةحسن علي احمد180414201811

معهد1995-01-02طرطوس10160056960سميحهحسن علي درويش180514201812
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.1020140تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة الكهرباءالال3207.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-05طرطوس10100031535فريزهيزن حاتم مسعود180614201813
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد1991-08-29طرطوس10030014477صباحبتول حسين الرز180714201814
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.9220120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال158.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-01طرطوس10220024223سهاملورين ناصر اسماعيل180814201815

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-19طرطوس10160061248زينامهند علي ديب180914201816

411كاتب اولوزارة الماليةالال1641.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-25طرطوس10110030723هدىزينب ادم سليمان181014201817

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1987-03-13طرطوس10160006193ربيحةصفاء نجم ابراهيم181114201818
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3720080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1986-01-20طرطوس10100010764نديمهحسن عبد الرحيم رحال181214201819
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.4020078محركات بحرية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1915.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10160073938يمنهحسن محمد مصطفى181314201820

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1999-08-16طرطوس10160094496اسمهانحسين أحمد عبد هللا181414201821
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.9620190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20طرطوس10220016250منيرهرنا نديم علي181514201822

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-04طرطوس10140006037مريمسعاد ابراهيم حمود181614201823

وزارة الكهرباءالال2952.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-08-20طرطوس10160102376سمر احمدسالف سعد ديب181714201824
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال201.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10010002135ليلىرضاب مظهر احمد181814201825

معهد1989-09-08طرطوس10160048767رضيهاحمد نزار جديد181914201826
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال64.4020116

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-22طرطوس10040017991منتهىنادين حسن قصب182014201827

معهد1989-10-28طرطوس10110012659امونوسيم محمد عاقل182114201828
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال66.27201110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال1894.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10160130390املعلي محمد ابراهيم182214201829
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1992-11-16طرطوس10040002029كوكبمحمود علي حسن182314201830
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.2720134صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-03-01طرطوس10160121282جميلهرؤى عبد الكريم سليمان182414201831
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.5620200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1993-11-01طرطوس10090020945وجيهاسومر عبدالكريم اسعد182514201832
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال63.9220160حوسبة صناعية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

معهد1993-04-20طرطوس10170023274رويدهلبنى أحمد عبد هللا182614201833
المعهد التقاني 

الصحي
الال66.9220140صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1991-10-26طرطوس10270009598فاطمةنسرين نبيل حسن182714201834
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8320120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-08-01طرطوس10160080534توفيقهمريم علي خليل182814201835
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.5420140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01طرطوس10020030938رحابشيرين احمد ابراهيم182914201836

معهد1987-01-01طرطوس10050009419وفاءلينا نهاد الدربلي183014201837
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال65.2220070محاسبة

معهد1989-01-15طرطوس10180003957نزيهاضياء رمضان محمود183114201838

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.6220120مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

معهد1993-01-30طرطوس10040007124لمياءهبا وفيق شاهين183214201839
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.1720130تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1990-10-10طرطوس11016005964أملنادين وجيه سليمان183314201840
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.5320130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-04طرطوس10160041524أديبةيارا سليمان يوسف183414201841

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1732.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-08-23طرطوس10120007647امانعالء عبود سلطاني183514201842

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1999-06-22طرطوس10030016634نهىحال مالك حسن183614201843
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال87.7020190تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-10-08طرطوس10010120638سهيلهنجاة علي حسن183714201844
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال192.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-13طرطوس10120010037مديحه حمودعيد علي ابراهيم183814201845

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-20طرطوس10030015227مريمالزهراء اسماعيل ملحم183914201846

معهد1976-04-10طرطوس10040010224جبينهسائده جودت معنا184014201847

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.0020040إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-09طرطوس10040002886سميرهزهور وهيب اسماعيل184114201848

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-08-01طرطوس10160043980سعدهزينه محمود خلوف184214201849

معهد1997-06-09طرطوس10280019551نهىنغم أسد حسين184314201850
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.3320170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال269.0020050الكترونثانوية صناعةثانوية1986-01-01طرطوس10110004498عائدهايمان جميل سليمان184414201851
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1998-01-01طرطوس10270018703سناءحال عزالدين محمود184514201852
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.0720190محاسبة
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-03-20طرطوس05020007014حنيفةلمى موسى سليمان184614201853

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.6420080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-18طرطوس10110026149اكراماحالم عدنان الشيخ محمد184714201854

معهد1987-06-15طرطوس10120004165هيامايمان علي نعمان184814201855
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.4920080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال225.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-02-18طرطوس10260014320مريمنزار محمود سالمي184914201856
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

معهد1990-04-21طرطوس10160146075سالمعالء ابراهيم خضر185014201857
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.01201210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد1987-07-29الالذقية06110037568هيناإيمان منير أجمد185114201858
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.3120080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-01-10طرطوس10020041768اعتدالميرينا حسام جري185214201859
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.3220160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-01طرطوس10100030327سوسنلبنى عدنان سليمان185314201860
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.9720180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

409كاتب اولوزارة الماليةالال1850.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01طرطوس10020025236سمرنغم ايهم ضغام185414201861

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-15طرطوس10040017707نوالسوزانا نبيل عباس185514201862

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1893.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10110030702هدى الشبقةمقداد آدم سليمان185614201863

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10030003370ملكهسوزان اسماعيل طحموش185714201864

معهد1995-07-06طرطوس10160072040نظميهعال حسن تامر185814201865

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال83.2720150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1991-12-01طرطوس10260018678نديمهرزان علي عثمان185914201866

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال66.6220110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال141.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-05-25طرطوس10110026157ماريةمثال محمود شاهين186014201867

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1573.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010154946عائدهزين محمد يوسف186114201868

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-10-27طرطوس10160109779هناءمريم آصف مصطفى186214201869

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.0020140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد2001-08-14طرطوس10090046006وفاءحنين علي ضوا186314201870
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال70.1220210مخابر

معهد1997-03-08طرطوس10160113432حنانترازيا سمير الشمالي186414201871
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.8220170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1991-01-01طرطوس10020037844مطيعهديانا عبد الكريم عياش186514201872
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.7420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-30طرطوس10040021587يسرىحسين احمد صالح186614201873
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.6220183تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال323.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-01طرطوس10110007072اماثلميساء احمد مرجان186714201874
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
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معهد1999-03-04طرطوس10260033945أمالأمجد أيمن محمد186814201875
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال69.6220192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03طرطوس10160040828اديبهنغم سليمان يوسف186914201876

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-15طرطوس10160048988لطيفةسهى حيدر سليمان187014201877

معهد1996-09-01طرطوس10280002728هيامياسمين أيمن حسين187114201878
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.2720170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-05طرطوس10160069094نظيرهروعه احمد عليشه187214201879

معهد1992-01-07طرطوس10010113888سحرإيفا يحي ابراهيم187314201880

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال68.3320140مخابر-كيمياء عام 

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

410كاتب ماليوزارة النقلالال2905.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-09-10حماه05190020802ليلىنسرين سليمان علي187414201881

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة الماليةالال1861.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-21طرطوس10010168202نسرين خضورجوليانا محمد محمد187514201882

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-07طرطوس10010094888رجاءاليسار أكرم سليمان187614201883

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-04حمص04120050549غصونمرح علي ناصيف187714201884

معهد1991-05-01طرطوس10260014689وجيههسهام جميل حمود187814201885
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال72.0720110

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد2001-01-04طرطوس10110002576سوسنمرام إحسان وطفى187914201886
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال67.1420210هندسة البرمجيات

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10020018368سلوىنرمين عبد الرحمن احمد188014201887

معهد1986-04-04طرطوس10010158024اميرهنسرين حسن حسن188114201888

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.0520060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-09طرطوس10010100350فاطمةايمان علي محي الدين188214201889

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-20طرطوس10160153221نهادازدهار محمد مصطفى188314201890

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-22طرطوس10010044663بديعهوصال منير مبارك188414201891

معهد1995-04-01الالذقية06160014630عبيربثينه مرشد سالم188514201892

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.4620150تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد2001-03-08طرطوس10160004533ندىلودي أسامه سويدان188614201893
المعهد التقاني 

الصحي
الال76.0420210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-01طرطوس10230021646ساميامايا فراس حسن188714201894

معهد1999-08-19طرطوس10260036188عبيرنور سمير سليمان188814201895
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.4020190تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-15طرطوس05190033393وفاءايباء كامل علي188914201896

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160040746ليلىديانا محمد الشمالي189014201897

معهد1989-08-27طرطوس04220040797نهادعذراء محمد سكاف189114201898
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال62.3920100األسواق المالية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

الال3388.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-03-01طرطوس10160085837سميرهزياد محمود فحيص189214201899
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال3189.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-05-05حماه05150117661ريما العثماناحمد رفعت ميهوب189314201900
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-13طرطوس10090037798نجاحرزان زكريا علي189414201901
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-10-29طرطوس10090092816منالرهام عبد الكريم عبود189514201902
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.5720210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20طرطوس05180022672فاطمهوالء محمود محمد189614201903

معهد1999-05-10طرطوس10100017647والءميسم علي حسن189714201904
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6720200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-08-30طرطوس10240006586نزيهةرماح ياسين ديب189814201905
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.1820140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-01-13طرطوس10010139855ليلىلما سلمان محمود189914201906
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال68.3320060محاسبة

معهد1992-06-15طرطوس10240002924سميرهرودينه عزت سعد190014201907

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.5720140تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-05طرطوس10010001501ليلىنادر محمود معروف190114201908

409كاتب اولوزارة الماليةالال1821.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10020056470عبيرزينه يوسف غازي190214201909

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1987-10-10طرطوس10160155420ليلىنغم ذكي ابراهيم190314201910
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.5520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-06-17طرطوس10120012210سعادعتاب محيا ابراهيم190414201911

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.6720090عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1990-03-08طرطوس10160056972حنانعلي بسام درويش190514201912
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.2620125زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

410كاتب اولوزارة الماليةالال172.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-11-03طرطوس10040002600انتصارورود صالح حمادة190614201913

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2001-01-01طرطوس10170009573عبيرهديل علي سويدان190714201914
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.1920200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2001-01-02طرطوس10100014226ميساءحسن بسام ابراهيم190814201915
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.7220200ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1992-02-11طرطوس10160149999هدىهبة عزيز سليمان190914201916
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2675.0020172حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1996-08-03طرطوس10260029330ميادهسليمان محمد احمد191014201917
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1989-01-03طرطوس10100004322كوكبلما بهجة يونس191114201918
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5020080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

نعمال3127.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-05-10طرطوس10170034936شادياماهر علي خضور191214201919
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد1987-07-27طرطوس10260028793أميرهرشا علي سليمان191314201920

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.8220100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08طرطوس10020029488املمريم احمد الراعي191414201921

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-20طرطوس10160072260عزيزه محمدرانيا علي عموري191514201922

معهد1986-07-10طرطوس10020005589فاطمهرشا محفوض خضور191614201923
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.8420080تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1987-06-17طرطوس10010026257صفيهزهور احمد خضر191714201924

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.3420110

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1377.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-24طرطوس10160094532جناةشذا يونس سليمان191814201925
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1994-06-01طرطوس10280008469أميرةرزان علي حمود191914201926
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.3220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال150.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-30طرطوس10280012884زينب حسينجابر محمد حسين192014201927
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1990-02-18طرطوس00160078906منيفههادي حيدر سليمان192114201928
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال65.14201210

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

معهد1982-11-15طرطوس10160003404نوالوسام بسام اسماعيل192214201929
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.2820043تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

410كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-12-07طرطوس10020041018منيرهسامر نصر درميني192314201930

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2001-01-22طرطوس10010105324سميرهبلسم محمد احمد192414201931
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.5820210محاسبة

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-11طرطوس10110017156فوزيمحمد سليمان سلطانه192514201932

معهد2001-10-18طرطوس10010156236نوفاميرنا عدنان ديب192614201933
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال78.1820210محاسبة

معهد1986-01-01طرطوس10220017033سعادنديمه احمد يوسف192714201934
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.8820050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-09-18طرطوس10020022492خضرهاحمد محمد احمد192814201935
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6920165تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال3571.0020143ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-08-28طرطوس10220029207ميساءشعيب ابراهيم مرهج192914201936
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

معهد1994-08-14طرطوس10011014350بديعةأحمد علي محمد193014201937
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.2020173تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10240002935سميره حماديرهف عزت سعد193114201938

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-12-10طرطوس10110020731نجوىسوسن عادل ابراهيم193214201939

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد2001-02-01طرطوس10260014052وفاءالرا شجيع صالح193314201940
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.7920210محاسبة

معهد1980-03-26طرطوس10180006196رشانسرين علي خضر193414201941
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6920000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-09-15طرطوس10010017463بهيرهحسن ناصر حمدان193514201942

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.6420099

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1987-05-01طرطوس10260023455نعيمةديما علي ديوب193614201943
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4720070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1876.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-20طرطوس10010142673مفيدهادهم محمد ديوب193714201944

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2282.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-25حمص04010471043مريمفاتن ابراهيم العسس193814201945

معهد1989-04-20طرطوس10010009121فوزيهأروى سهيل حسن193914201946
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال65.1920110المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

الال3612.0020160ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-02-05طرطوس10260001765ندىيعرب سامي سليمان194014201947
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

معهد1999-09-09طرطوس10170013104سحربشرى احمد خضر194114201948
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.1420210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-01-01طرطوس10160148620غادهلمى محمد حسن194214201949
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.8220180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1998-07-20طرطوس03320002656مكيةسميرة بسام السليمان194314201950
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال73.9820200محاسبة

معهد1994-07-02طرطوس10160134607جهيناحال محمود علي194414201951

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال66.0020140مطبخ وحلويات
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1991-10-01طرطوس10160115478اسمهانطالل عبد اللطيف جديد194514201952
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8320219تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1989-02-08طرطوس10010028758جميلهماهر محمد خضور194614201953
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.12201110تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-05طرطوس06120024180سميرهكنار علي اسبر194714201954

معهد1979-06-01طرطوس10160007602مريممي حسن حسن194814201955
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال70.6720000اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1983-01-03طرطوس10110019559حسنةسليمان علي غالية194914201956
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.5020048ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010114522ايتامنغم ابراهيم حمود195014201957

معهد1986-05-20طرطوس10240003919نائلهمايا محي الدين محمود195114201958
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال84.7120060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-03-15طرطوس10160144391جنانسحر علم اسعد195214201959

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.7420140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1992-06-09طرطوس10050001007ماجدةهبه محمود سرار195314201960
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.9720130مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-09-01طرطوس10160072655غادهريم رمضان سليم195414201961

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.1120150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1988-01-20طرطوس10120001962فضهسراب رمضان حبيب195514201962
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.6120080بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25طرطوس10160132530املايفا احمد ابراهيم195614201963

معهد2000-07-06طرطوس10020017483لينابتول محمد ياشوطي195714201964
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.2920210محاسبة

معهد2001-06-21طرطوس10010148282فتاةمنار محمد محمد195814201965
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال70.6420210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-08-25طرطوس10160035096رندايارا فهد اسعد195914201966
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.1020190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1976-12-27طرطوس04010610959مفيدهلميس ناصر مصطفى196014201967
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.2019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020083أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-19طرطوس10040004141يمنهسامر محسن خضور196114201968
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1805.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10170034337حسناسهام احمد وسوف196214201969
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1983-04-05طرطوس10010160031بدريهداليا غانم زمزم196314201970

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال76.4220060إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1998-06-14طرطوس10100017107نافلهغناء رمضان نور الدين196414201971
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال68.2920190مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20طرطوس10040024553زهرلمى عزيز عجي196514201972

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01طرطوس10170030307حليمهلما حسن جبريل196614201973

معهد1998-02-18طرطوس10100005492يسرىغنوه محمد احمد196714201974
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال65.5220190مخابر

معهد1990-05-19طرطوس10180003048باسمهفاتن حبيب عبدهللا196814201975
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.3920110مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1994-01-23طرطوس10260029477هدىبشرى احمد اسماعيل196914201976
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.7520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-01-15طرطوس10220041702علياعبير مالك حبوب197014201977
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.3120140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-20طرطوس10040026996ميامل ابراهيم ابراهيم197114201978

الال122.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-03طرطوس10040025189فاطمههيام عبدالكريم محفوض197214201979

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-09-01طرطوس10260025991منىالرا ياسر غانم197314201980
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال64.1520140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال2670.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-20طرطوس10010143837يسرىحاتم مالك يوسف197414201981

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال294.0020040حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1987-01-01طرطوس10090003757أديبةحبيب وجيه حورية197514201982

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

معهد1994-06-26طرطوس10160109315سحررزان عدنان خضور197614201983
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.1920150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-23طرطوس10090098281سميحهدياال محمد حمدوش197714201984

معهد1994-02-28طرطوس10260031191هيامميس عدنان قاسم197814201985
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال65.7820170هندسة البرمجيات

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
408منشئوزارة المالية15

معهد1995-01-15طرطوس10220041705عليارشا مالك حبوب197914201986

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.9620140مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02طرطوس10280008221توفيقهعلي محسن قاسم198014201987
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040017776روعةسليمان عدنان عباس198114201988

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1889.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس05010158677هيام الدرويشرشا محمد المحمد198214201989

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-24حماه05070035059أديبهمحمد حسن علوش198314201990

معهد1988-07-25طرطوس10160028854ناديازينه محمد منصور198414201991
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.9020110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-01-01طرطوس10160118150اسمهانسمر فؤاد داود198514201992
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-03-05طرطوس10170034634فداءخضر بسام عباس198614201993
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال67.5820180معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-31طرطوس10220021678ليلىهناء سلمان بدران198714201994

معهد1998-08-10طرطوس10260031246سهامحال علي حيدر198814201995
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.8820210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-29طرطوس10010115132غادهعبير محمد بيريص198914201996

معهد1986-01-04طرطوس10010023594فهيمهزهور شعبان مصطفى199014201997
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-22طرطوس10150000838غادهوسيم امين الجندي199114201998

معهد1997-01-02طرطوس10140010626تريزليال رمضان حسن199214201999
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.4620180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-05طرطوس10020002507ايمانعلي احمد الظماطي199314202000
المعهد التقاني 

الصحي
الال69.1120201طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال2819.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-27طرطوس10160000665حميدةنوار عدنان عمران199414202001
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد2001-05-12طرطوس10220032608رانياريم عصام اسطى199514202002
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال77.9720210محاسبة

معهد1993-01-31طرطوس10090050057اميرهاسامه سهيل العاتكي199614202003
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.7020127ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20طرطوس10160076222فوزههاال ابراهيم يوسف199714202004
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-03-08طرطوس10240002488رندهنور عدنان حمود199814202005
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال75.8120210مصارف وتأمين

معهد1995-02-17طرطوس10100001842رابحهرغد جرهم سلهب199914202006
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.7320150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-08طرطوس10240019872سميحهفرح سامي عبد هللا200014202007

معهد1993-10-20طرطوس10100032485نجالنهى علي سليمان200114202008
المعهد التقاني 

الصناعي
الال84.7420130تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

الال1471.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-26طرطوس10160103621حنانحسن علي خضور200214202009
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1989-01-01طرطوس10010134420نجلهمها محمد حيدر200314202010
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.2120090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-05-28طرطوس10020022197هيامصالح ماجد بكره200414202011
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.1320200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-10طرطوس10160121321خزنابلسم محمد سليمان200514202012

معهد1990-01-08طرطوس10110009527ميلياوسام عبد الرزاق غانم200614202013
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.53201110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-02طرطوس10010045487آسيا العجيليال منهل خضور200714202014

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1762.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-22طرطوس10110008194عبيرنور فيصل صارم200814202015

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-29طرطوس10010141347نجوىعبد الكريم محمود عدره200914202016

معهد1997-05-11طرطوس10030018938عائدهعلي بشير محمد201014202017
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.5420210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1986-01-02طرطوس10260004974هاجرامتثال علي يوسف201114202018
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.3920120انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2000-09-17طرطوس10160151470باسمهميرا ياسر خضر201214202019
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9920210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1982-08-10طرطوس10230006213سميرهديالين عباس هنود201314202020

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.4020020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد2001-05-01طرطوس10120013391هاجرسماح ايمن حسن201414202021
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0420210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-16طرطوس10170016132خزناعبير عبد الكريم علي201514202022

معهد1998-11-20طرطوس10010074489منىريم علي ديب201614202023
المعهد التقاني 

الصناعي
الال85.0420180تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد1996-01-07طرطوس10020014378آسياريم جابر اسبر201714202024
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.3920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-11-01طرطوس10220035616ريماعروه ماهر مفلح201814202025
المعهد التقاني 

الصحي
الال75.6920200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-09-10حمص04010053147هاجرانتصار غازي سلمون201914202026

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الكهرباءالال3125.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-04-24طرطوس10090070514ازدهارمحمد هيثم محمد202014202027
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1999-08-01طرطوس10100014814سفيرهياسمين يوسف رمضان202114202028

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.4220210

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2110.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-22طرطوس10160093293كوسر سلومفاطمه حسن محمد202214202029

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1587.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15طرطوس10090070527ازدهارحسين هيثم محمد202314202030
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1980-06-28طرطوس10260005962نبيههنجاح وجيه شاهين202414202031
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-05-14طرطوس10160089593بديعهمرح أمين عباس202514202032

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.9320150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

الال3045.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-05-28طرطوس10160094967فاتنمايا عالم محمد202614202033

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

معهد1998-05-27طرطوس10260025531عواطفروعه عدنان محمد202714202034
المعهد التقاني 

الصحي
الال72.0720180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1129فني مخبروزارة الصحة162ممرض

معهد1988-08-10طرطوس10160015287سليمهعبد اللطيف ماجد اسكندر202814202035

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

1134فني كهرباءوزارة الصحةالال68.65201110كهرباء

معهد1998-01-01طرطوس10150004150حنانفاطمه نصر حمود202914202036

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.3220170إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد2000-08-14طرطوس10260033948سحرهيا مفيد محمد203014202037
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.6220210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال170.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10100002649كوكبأصف عبد هللا ابراهيم203114202038
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-15طرطوس10010140273عائدهشذا امين موسى203214202039

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس07240050081فاطمةبشرى عزيز خليل203314202040

معهد1988-11-25طرطوس10260002980نوالمنار عدنان حمود203414202041
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7320080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10طرطوس10170016568حليمهحاتم حسن جبريل203514202042

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-04طرطوس10010055293عالرهف محمود دلول203614202043

معهد1993-04-05طرطوس10160039144احالمرشا حسن خضر203714202044
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.2120130تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة الكهرباءالال303.00200810كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-08-19طرطوس10100032060ودادكريم منذر العلي203814202045
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1999-06-19طرطوس10160075983سناءريم محمد صالح203914202046
المعهد التقاني 

الصناعي
الال84.1820190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال1640.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10220042106يسرىنضال كامل خضور204014202047
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1998-05-01طرطوس10120015810شادياشروق محمد غانم204114202048
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.4520190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-10-12طرطوس05160049103ابتسامميسم يونس شنتير204214202049
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةنعمال77.0320200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-08-20طرطوس10180006690حمامهمريانا عمران حسن204314202050
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.3820160أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-02-01طرطوس10030016209كفىابتسام سليم سليمان204414202051

معهد2000-10-11طرطوس10010104435جمانهبتول أحمد رحال204514202052
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال65.8520210إنشاءات عامة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-20طرطوس04120005607منيره بركاترشا يوسف علي204614202053

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1567.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-23طرطوس10110022970جهيدةيوسف معين محمد204714202054
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-15طرطوس10090042500مزيدهغانيا علي صيوح204814202055

معهد1997-05-01طرطوس10020025010سميحهسحر علي عيسى204914202056
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.4720180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1981-02-10طرطوس10010161457جهينهدارين محمود علي205014202057

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.4220010

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد2002-01-01طرطوس10100006517علياعال وليد صقور205114202058
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.1420210محاسبة

معهد1991-01-10طرطوس10100009526اميرهوالء اسعد عطيه205214202059

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.3820120

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

410كاتب اولوزارة الماليةالال2215.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-01طرطوس10040023187منالفرح رجب كناج205314202060

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-03-10طرطوس10270010278هناءبثينه احمد سليمان205414202061
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال64.9620180

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد2000-06-16طرطوس10280010810أحالمبراءة أنيس اسماعيل205514202062
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.8320210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-07طرطوس10020003451نجاحرهام رجب عطية205614202063

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-20طرطوس05116001130فاطمةسوسن عادل ابراهيم205714202064

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1374.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-17طرطوس10010089161لبنىهديل فادي محمود205814202065

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-15طرطوس05160011306فاطمهختام عادل ابراهيم205914202066

معهد1997-03-12طرطوس10160084777الهامرهف مدحت حمدان206014202067
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.1920190مصارف وتأمين

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10160154689سهيلىسماهر معال درغام206114202068

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-29طرطوس10160157116نجال خضرنغم عدنان عباس206214202069

معهد1994-01-01طرطوس10160059663نعيمهرنيم مظهر سليمان206314202070
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال63.3320180(متواجد قديما)إدارة 

الال3628.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-03-08طرطوس10160039930زبيدهسوسن وليد شامي206414202071
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

411كاتب اولوزارة الماليةالال1246.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-09طرطوس10120013748سعادمايا ياسر علي206514202072

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1545.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01طرطوس10010055256عالعلي محمود دلول206614202073

نعمال2725.0020210حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2003-04-20طرطوس10260019556املاسامة منصور منصور206714202074
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1994-02-04طرطوس09120060650عائدةبشرى ضياء بدران206814202075
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.1420130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

نعمال252.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-03-17طرطوس10040029648سهيلةميرة شكيب كناج206914202076
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-18طرطوس10160131062منيفهسمر سلمان عنجاري207014202077

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-10طرطوس10030025764مطيعهرنا منير زعزوع207114202078

410كاتب ماليوزارة النقلالال290.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-02طرطوس10120003880كوثرميساء محمد ديب حسن207214202079
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1723.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-26طرطوس10010155080رحابسولين ناجي خازم207314202080

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-28طرطوس10010076674فاطمه شعبانريم سلمان ديوب207414202081

معهد1993-02-17طرطوس10220009372كوكبريم زين الدين عيسى207514202082
المعهد التقاني 

الصحي
الال73.0920140صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10طرطوس10260017521سميحهاباء علي عباس207614202083

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1952.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-30طرطوس10090124988ايمانحال اسماعيل ماضي207714202084

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1689.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10090096737سحرريم محمد متواري207814202085
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1985-01-06طرطوس10270018438سوريافداء ابراهيم ليلى207914202086
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2276.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الالذقية06110009702رحابتغريد مضر عيد208014202087

الال2825.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-02طرطوس10260021203أملأليس منصور منصور208114202088
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-03طرطوس05010731337مريميوسف دمر االبراهيم208214202089
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1994-01-01طرطوس10050002779الهاموفاء فايز عرابي208314202090

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.8220140عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2011.0020172علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10010137071بشرىمحمد احمد سليمان208414202091

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2120.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10040017998حناننورهان فيصل قصب208514202092

معهد1998-10-01طرطوس10240007245داللرهام حمدان وسوف208614202093
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.1020190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع634مساعد فني أولوزارة الصحة635

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-04الالذقية06110009641سلوىنرمين محي الدين عيد208714202094

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-04طرطوس10230008194مجدلينسليمان عبد الكريم نادر208814202095

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-20طرطوس10020021417تمامسراب محمد بلول208914202096

معهد1989-01-01طرطوس10090028010سميرهرؤى انيس شيحا209014202097
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.3420080تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10180004121أميرةوالء محمود دبول209114202098

الال310.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-02-20طرطوس10010000593اسعافازدهار صالح عكاري209214202099

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
410كاتب ماليوزارة النقل1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد2001-01-20طرطوس10020009017جهانمايا محمد مصطفى209314202100
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال79.5520210مصارف وتأمين

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-13طرطوس10160160206ماريهاعتدال عبد الهادي الحايك209414202101

الال2279.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-30طرطوس10030023037نسرينزينه امين جنوب209514202102

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01طرطوس10180004123أميرةابراهيم محمود دبول209614202103
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1705.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-22طرطوس10100027808منال غانممرام رمضان مخلوف209714202104

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-24طرطوس10120000718رئيسةإخالص احمد عيسى209814202105

معهد2001-07-22طرطوس05190030109اناسنور معن خضور209914202106
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.7420210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-29طرطوس10160022964سلمى علوشبشرى بهجت ديب210014202107

الال298.0020067تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1988-01-04طرطوس10040001292اكتسابسلمان شعبان عصفور210114202108
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

412كتاب اولوزارة الماليةالنعم150.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-16طرطوس10260030025راميهعالء كمال ابراهيم210214202109

409كاتب اولوزارة الماليةالال2313.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-04-19طرطوس10260015539ميليامادلين حيدر عبدهللا210314202110

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال289.0020080ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-01-23طرطوس10160008146وهيبهفادي محمود عدره210414202111

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1989-01-04طرطوس10270016718كتيبهنور ياسين عمران210514202112
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.5220080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1980-05-04طرطوس10180007872منىلينا محمود سليمان210614202113
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.7020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

نعمال254.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-10-01طرطوس10020002429جميله محسنريم عارف محسن210714202114

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-10طرطوس10160112050سحرنور حسين شحود210814202115
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020027059تماميانا يوسف محمد210914202116

معهد1988-08-01طرطوس10120011466اميلياوالء ممدوح علي211014202117
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.1520090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-01-17طرطوس10040013836اميمهعلي احمد سالمه211114202118
المعهد التقاني 

الصناعي
الال90.7220129تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1530.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-06طرطوس10160112037سحرساره حسين شحور211214202119

معهد1987-07-25طرطوس10270005351حسنامي كامل حمدان211314202120
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.7220090انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-10طرطوس10030029154منىهبه محمد احمد211414202121

الال248.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-02طرطوس10010127104عاطفهحسام مالك شدود211514202122
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
1162

410كاتب ماليوزارة النقلالال257.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-07-02طرطوس10040006318امونسراب سعيد كناج211614202123

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-26طرطوس10160056244رويدهرانيا اكثم مصطفى211714202124

معهد1999-01-01طرطوس10030017432فاطمهمريم احمد سالمي211814202125
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.9420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة الكهرباءالال2910.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10140007229نجيبهامجد علي رقيه211914202126
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1933.0020182علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10220040906تغاريدسامر ابراهيم رمضان212014202127
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-15طرطوس10160004405حياةريما شعبان احمد212114202128

نعمال306.0019953ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1976-10-01طرطوس10100023480نايفهوسام معال علوش212214202129
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1666.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-05طرطوس10010094741سوعادنور احمد علي212314202130
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1528.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-15طرطوس10020038157نجاحمحمد نجم ادريس212414202131
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال106.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-12-20طرطوس10160155134فاديالورا هيثم بدره212514202132
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال302.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-10طرطوس10160003810سالمردينه محمد سليمان212614202133

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة الماليةالال2261.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-07طرطوس10030038841سميرهعلي حسن رحال212714202134

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2000.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-24طرطوس10020000711جهينهبثينه مدحت ديب212814202135

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب ماليوزارة النقلالال321.0020038ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-04طرطوس10220022568اميرةمجد علي صارم212914202136
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد2001-08-11طرطوس10010130876ايمانمارلين حسين جبور213014202137
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال83.9020210محاسبة

وزارة الكهرباءالال270.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-25طرطوس10040014561ايثامشذا احمد حسامو213114202138
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال1858.0020187أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-12طرطوس10100005616منيره عباسعلي اسعد تلي213214202139
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي
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الال3076.0020192كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-05-05طرطوس10220044257احالماحمد علي ابراهيم213314202140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

الال3546.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-09-06طرطوس10280003851أمينه ابراهيمديمه محمد احمد213414202141
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1011فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10050015835نزيهههبه مالك المندراوي213514202142

409كاتب اولوزارة الماليةالال2442.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10140004722رميلىمحمد ماجد علي213614202143

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1712.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-15طرطوس10220044156رجاءاحمد محمد معال213714202144

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10050015335يمنهيلدا ناصر عدولي213814202145

وزارة الكهرباءالال3357.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-09-01طرطوس10090000295غيداءمحمود وفيق خضور213914202146
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2059.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-25طرطوس05190010936سيفهسكينه عبدالحكيم حبيب214014202147
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1766.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-01طرطوس10160180207ليلىرهف ذكي ابراهيم214114202148

411كاتب اولوزارة الماليةالال2068.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-20طرطوس10110009801سميرةعلي رفيق محفوض214214202149

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1611.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-01طرطوس10010155974نجيبهعلي عبد الهادي عبد الرحمن214314202150
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20طرطوس10040024576تمامثراء محمود عيسى214414202151

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2188.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10020001516بديعهمحمد حيدر شدود214514202152

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-14حماه10020016822فاطمهوفاء احمد عليان214614202153

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-14حمص04030014599امال محسننورشان حيدر مندو214714202154

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10110024093نبيههرهف حسين اسماعيل214814202155

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-01طرطوس10040004921وعيديغيث سمير محمد214914202156
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020024أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-27طرطوس10010002871املشعبان خيرات ختيار215014202157

الال3099.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2000-06-11طرطوس10110022270اكتمالعالء سليمان غالية215114202158
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1657.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-08-11طرطوس10160084456املينسامر احمد علي215214202159

معهد1986-06-12طرطوس10260038897ليلىهبا محمد معروف215314202160
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال73.6220060اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1986-11-16طرطوس10160065277ليلىوسيمه احمد امون215414202161

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.5220060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد2002-01-30حماه05190025651حنانخضر علي اسبر215514202162
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال75.5420210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة635

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1423.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-04طرطوس10110020494مثيال ويسفعلي موسى مهنا215614202163
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020005أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-07طرطوس10230010939خديجهصالح حيدر سلمان215714202164

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-16طرطوس10180003912حسنهسوسن عيسى معروف215814202165

410كاتب ماليوزارة النقلالال254.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-02-10طرطوس10010134485حسن محمدنها سليمان علي215914202166

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-16طرطوس10260022265مريمغاده محمود حسن216014202167

الال1992.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-01طرطوس10010064225حميدهبشرى ابراهيم حسن216114202168

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-08-22طرطوس10020025400غيداءغفران علي مرعي216214202169
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال85.6820180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الال1577.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160151133ناديهرؤى احمد علي216314202170

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2134.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-25حماه05190034493ندا جلولتراز عاطف احمد216414202171

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-09طرطوس10280013188شفيقهسماره عدنان علي216514202172

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-20طرطوس10280013250نبيههختام علي علي216614202173

معهد1989-07-05طرطوس10100012600نوفامها ابراهيم سليمان216714202174

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.1320100

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1993-09-09طرطوس10100021451نوفامرام ابراهيم سليمان216814202175
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.7520140تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد2000-06-01طرطوس10090079150مريمليال علي محمود216914202176
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.2220200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1984-05-25طرطوس10220040388ليلىتغريد عبدهللا ابراهيم217014202177
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.8720040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2002-01-10طرطوس10050003405فدوىلجين جمال حلو217114202178
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلنعمال80.3720210مصارف وتأمين

معهد1997-01-28طرطوس10100009935فلايرسوزان موسى احمد217214202179
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.4020180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1981-12-06طرطوس04010027823فادياداليا مديح حمادة217314202180
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5420010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-23طرطوس10030038346ميحنان تميم رمضان217414202181

معهد1987-05-01طرطوس10160003462نجاتثراء عماد سليم217514202182
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال77.0620080اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-24طرطوس10090014487ميلياراما يوسف عثمان217614202183

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-16طرطوس10160015205اميمه حامدسكينه محمود يوسف217714202184

409كاتب اولوزارة الماليةالال1564.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10010008667ريحاب خليلميرنا محمد حسن217814202185

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1989-09-01طرطوس10140000901رئيفهلمى واصل واصل217914202186
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال57.1420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1976-02-01طرطوس10160106944سهامحسام الدين محمد بلول218014202187
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.5420020إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1987-09-22طرطوس10160004435سميرهمادلين محمد عباس218114202188

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.8020100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1998-03-25طرطوس10100017524فاطمهآيه علي حمود218214202189
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال89.0020180أشعة

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-12طرطوس10010049505ناديازينه تيسير بو عجيب218314202190

معهد1999-06-11طرطوس10160113397فتاةهمسه عزيز يونس218414202191
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.8520190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1972.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10010143702مهىعلي شعبان حمود218514202192

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2172.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-13طرطوس10020024541سميرهايه احمد ابراهيم218614202193

معهد1987-07-10طرطوس10230018157صبريةهبة حسن أحمد218714202194
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال70.7420080األسواق المالية

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

214محاسبوزارة الكهرباء16مدقق مالي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

معهد1999-09-05طرطوس10230017527وردهريم انور محمود218814202195
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.7220210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1989-06-10طرطوس10140009671زهر الجبينروز جابر غانم218914202196
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.5720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-15طرطوس10230024349ليلىمساء جهاد اسكندر219014202197
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-05-22طرطوس10110031832سعادزينب محسن محسن219114202198
المعهد التقاني 

الصحي
الال66.3820160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1129فني مخبروزارة الصحة162ممرض

معهد2000-01-01طرطوس10160076161فداءيارا علي محمد219214202199
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال80.1420200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1987-10-03طرطوس10160048399عدلهعال جمال اسعد219314202200
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.0120080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1762.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-28طرطوس05070002295غصون احمدآالء منهل قباقلي219414202201

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب ماليوزارة النقلنعمال347.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01طرطوس10150012316نهيلهزينب رئيف نعمان219514202202

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-29طرطوس10020007517منال ابراهيمدعاء محرز خضور219614202203

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1466.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090064315نادياالداليانجي سامر العتيق219714202204

معهد1993-08-20طرطوس10170020986خضرهشذى عدنان خليل219814202205
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال80.0420130

فني محطات 

معالجة
1137

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10050002446سعدهفاطمه حسن ديب219914202206

معهد1999-03-01طرطوس10160140670عفافكنانه عدنان ونوس220014202207
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال70.6420200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-22طرطوس10020024508سميرهلجين احمد ابراهيم220114202208

معهد1996-01-15طرطوس04030060342تركيهملكي هيثم السليمان220214202209
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةنعمال68.3320150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-31طرطوس10270015304صفاءروان وجيه حسن220314202210

معهد1994-01-25طرطوس10160008786يمنىمرام مالك سليمان220414202211

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.3420150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1978-04-15طرطوس10050000398زاهيهمنال درغام درغام220514202212

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.0019990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد2002-01-01طرطوس10160109442غزالهرهام نضال علي220614202213
المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.5020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال2032.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-06طرطوس10260031075حفيظهحنان محمود حمود220714202214
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2211.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-03طرطوس10100028712عبير حسنحنين باسم ملحم220814202215

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1689.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-20طرطوس10100028887ندىمرح حسن غنام220914202216
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-01-10طرطوس10160145042كوسرهال عصام عباس221014202217
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال87.2520160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1986-01-06طرطوس10020043531بديعهمي عقل رجب221114202218

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.7320060إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-04طرطوس04120036763خديجه جامعرزان يوسف خليل221214202219

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2127.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10120015805اميرهاناس نظير عباس221314202220

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1975-11-20طرطوس10010134675وزيراوريده فريز حسين221414202221
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.2819980انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال159.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01طرطوس10120001022وجيههشعبان ابراهيم مظلوم221514202222
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-23طرطوس10090037532سهيال زهرهعفراء نبيل عبدهللا221614202223

معهد2000-02-16طرطوس10020011182سهىنغم عدنان ناصر221714202224
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.3020200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1268.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-07طرطوس10100031399رودينارهام عاصم حرفوش221814202225

معهد1999-03-08طرطوس10010099762نائلهسماره خميس الصالح221914202226
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحةالال89.0420190أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2000-06-01طرطوس10120000997غصونسهير علي محمد222014202227
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.5820200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-10-20طرطوس10270012931خديجهوالء نزار محمود222114202228
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحةالال76.6820190أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-03-07طرطوس10230003407خلودوفاء عماد اسماعيل222214202229
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال70.3720210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01طرطوس10010008317وحيده العجيفاتن صالح ابو علي222314202230

معهد1986-01-01طرطوس10220030120هندفاتن محمود نوح222414202231

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.2220060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1991-01-15طرطوس10010121518بدريهنذير راتب الجبل222514202232
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6420118تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31طرطوس10140010291شاديهسوسن نورس رقيه222614202233

معهد1998-08-20طرطوس10170037782هدىهديل علي صطوف222714202234
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.8020180محاسبة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20طرطوس10260025111نهادمنى سعد الجمل222814202235

الال312.0019995حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-09-01طرطوس10150011966خديجهبشار حيدر حيدر222914202236

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1678.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-20طرطوس10260020975سورياضحى سمير سميره223014202237
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-01-01طرطوس05190000593رئيفهمايا نبيه فياض223114202238
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.4720210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25طرطوس10260016149نهاد البريلينا سعد الجمل223214202239

معهد2001-01-29طرطوس10160141909يمناهبه علي حسين223314202240
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.6520200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال256.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-19طرطوس10280017885منىمرح محمد خليل223414202241

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-08-25طرطوس10160095350وفاءهبة يحيى حسين223514202242
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.2120210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1986-05-16طرطوس10160146117اديبهايمان محمد عاقل223614202243
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال69.8520080إنشاءات عامة

الال297.0020048حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-01-02طرطوس10090033761يسرىمازن محمد اسبر223714202244
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1984-06-26طرطوس10020033710نديمهاحالم سلمان حسن223814202245
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.9520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1985-11-16طرطوس10270013151حنانرنا منير محمد223914202246
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2174.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-17طرطوس10040006614فاطمهرهام علي حسن224014202247

معهد1990-07-15طرطوس10280009931غازيهاحمد جابر يوسف224114202248
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.8720138ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10010132441لميعه باسطساريا عدنان فتوح224214202249

معهد1987-01-02طرطوس10020021825نديمهالهام سلمان حسن224314202250
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.6620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-06-23طرطوس10160079205ليلىاناس علي احمد224414202251
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالنعم1486.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-08حمص04220063921سوسن عباسلجين عبد الرحمن االحمد224514202252

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال175.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-22طرطوس10030036711خيزرانعلي فؤاد ابو دياب224614202253
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1983-08-01طرطوس10100005799نجيدهمجد محمود سالمه224714202254
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال80.0120199

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01طرطوس10220044662هال عيسىزينه ابراهيم خدام224814202255

معهد1983-08-01طرطوس10010156800نوالنهى محمد عبد الهادي224914202256
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.7520040تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1992-01-01طرطوس10120017311ناهيهيام محمود صبح225014202257
المعهد التقاني 

الصحي
الال76.2820110صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1590.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10160105221شاديابالل عطاف شعبان225114202258
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

الال1864.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-21الالذقية06090101512سفيرهرهف احمد العلوني225214202259

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1986-10-20طرطوس06010362722اسمهانديما حلوم نبيل حلوم225314202260
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.2820060تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1984-05-20طرطوس10110019076نظيرةصفاء علي ميهوب225414202261

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.4620100إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10030013652خلودحنين حيدر هوال225514202262

معهد1993-07-24طرطوس10090032435فاديامحمد سهيل عاصي225614202263
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.6220161أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-09طرطوس10040002761منارذو الفقار علي دغمه225714202264

411كاتب اولوزارة الماليةالال2319.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-08طرطوس10090078294اسمهانندى حسن العدي225814202265

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2213.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-01الالذقية06090101503سفيرهيونس احمد العلوني225914202266

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1998-12-10طرطوس10160081880ديانايارا علي سليمان226014202267
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال77.0020180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-01-06طرطوس10040024172سعادرهام اسكندر حمد226114202268
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.4820100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-11-04طرطوس10150001772حمامه دالرنده يوسف دال226214202269

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال139.0020059علميثانوية عامةثانوية1986-08-11طرطوس10040003996ندىغيث مالك مصطفى226314202270

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1986-08-03طرطوس05190019188حياهمنال منيف حسن226414202271

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.1520060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب
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الال269.0020119ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-10-10طرطوس10280013370هيام عليكريم ياسين حسين226514202272
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10010102887نجالثراء محمد سليمان226614202273

409كاتب اولوزارة الماليةالال2280.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-02-23طرطوس10020010772هناديعلي مياد محمود226714202274

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-02-07طرطوس10160040860سليمهآالء حسين حسين226814202275
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.1420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1993-09-18طرطوس10150003272تغريدنغم غازي حسن226914202276
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.7020140تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-11طرطوس10220050906نادياروان سالم سليمان227014202277

معهد1996-11-16طرطوس10260019303ذواتخديجه أمين ملحم227114202278
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.7720160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-05-01طرطوس10120005561ناهيمرفت احمد ابو اسعد227214202279
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال61.8820080األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020094علميثانوية عامةثانوية1991-09-10طرطوس10010084697سميرهحسان منير قاسم227314202280

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1976-05-15طرطوس10010031428شفيقههدى احمد الكراجي227414202281
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.8719970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-02-05طرطوس10110032132سميرةروان علي شقيرة227514202282
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.5420030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-29طرطوس10220045433إيماننيرما علي محمد227614202283
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.6520210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-01-01طرطوس10040000926هويداهبه محمد عيسى227714202285
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.9620200مصارف وتأمين

معهد2001-01-08طرطوس10140007641أسياسوسن نديم سليمان227814202286

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال68.6420200مطبخ وحلويات

412كتاب اولوزارة الماليةنعمال1679.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10100026150حنان حمودسوزان تيسير عطيه227914202287

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-01-15طرطوس10160068822مطيعهقيس سلمان جمعه228014202288
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال65.9620192أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-23الالذقية06110077472وفيقهمحمد عدنان عبد الرحمن228114202289
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

الال3608.0020136كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-05-16طرطوس10260031584فاطمةعلي محمد علي228214202290
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2253.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-18حمص04050046928ميليا الحسنتغريد نديم الحسن228314202291

معهد1986-06-14الالذقية06220037546كوكبوفاء سميع اسعد228414202292
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال66.9920080األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

معهد2000-08-26طرطوس10250008362سميانغم سمير سليمان228514202293
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال66.2520210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال3035.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-02-01طرطوس10100026152حنانسامر تيسير عطيه228614202294
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس04170085242غادهمي سليمان ابراهيم228714202295

الال3654.0020142كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-08-26طرطوس10240019790سناءلؤي صالح سلمان228814202296
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958
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511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال157.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-27طرطوس10010143676نسيمهعال محمد حسين228914202297

معهد1992-03-05طرطوس10100002242روضهزينب محمود حربا229014202298
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.7620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-01طرطوس10100014154فاطمهعلي ابراهيم عبد الرحمن229114202299
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال63.9920210المساحة

الال295.0020068حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-06-05طرطوس10160135791اكتمالشادي رزق زيزفون229214202300
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1985-05-20طرطوس10110032134سميرهنجود علي شقيره229314202301
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-01-01طرطوس05160026801نظيرهليليان ماجد الحسن229414202302
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال69.7420140معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636

معهد2000-09-12طرطوس05020154559سميرةليندا علي الشعبان229514202303

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال74.3920210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

نعمال3246.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-05-20طرطوس10270018502مجدلينعبير عيسى ليال229614202304

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الال2647.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-01طرطوس10260008957منىمحسن محمود ابراهيم229714202305

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

معهد1999-01-01طرطوس05150112648انشراحأمل نزار محمد229814202306
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.0520190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-07-15طرطوس10100003777منالميرنا ايمن عزوز229914202307
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال78.9120210محاسبة

معهد1996-01-01طرطوس10020033981مالكهرزان محسن ابراهيم230014202308
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال94.3420150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1995-01-06حماه10260037538كريمهرشا قاسم أسعد230114202309
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال70.9820140هندسة البرمجيات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1993-01-01طرطوس10010130578ساميهنائله ابراهيم سلوم230214202310

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.1920130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

413كاتب اولوزارة الماليةالال1756.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-10طرطوس10240010852سوريا عليدعاء سليمان حسن230314202311

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-09-15طرطوس10230020880ميسونليليان علي خليل230414202312
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.1220170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1988-07-01طرطوس10160020392حياةايناس معين وسوف230514202313
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.1520080انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

411كاتب اولوزارة الماليةالال2520.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-26طرطوس10090012280مديحهبتول حسن حيدر230614202314

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-07طرطوس10110036557الهامعفراء سمير شيله230714202315

معهد1977-02-18طرطوس10260007951زينبرابعه محمد مبيض230814202316
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.2019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-21حماه05190026428مريم ابراهيملؤي احمد علي230914202317

معهد1987-07-08طرطوس10160066851اميرةألين مصطفى حسن231014202318
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.5520090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-01-05طرطوس10260032410مديحهعلي ناظم موسى231114202319
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.5320210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال157.0020104علميثانوية عامةثانوية1992-06-23طرطوس10160033961ليلىغدير موسى اسود231214202320
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1989-02-07طرطوس10010162425فاطمهسناء علي ابراهيم231314202321
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.3220090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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معهد1984-12-01حماه10230016711زهرهجيهان سلمان عيسى231414202322

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال67.9820040مطبخ وحلويات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-25طرطوس10110019292سهاموالء حسن حسن231514202323

معهد1981-02-01طرطوس10110029037وجيهاثناء سليمان احمد231614202324

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال58.2320030

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01طرطوس10260004814راميارؤى حسين ونوس231714202325

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1383.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-05طرطوس10010006876سالمكاترين نايف جديد231814202326

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020047أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس10090016814مطيعهاحمد عمران ديوب231914202327

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-20طرطوس10260043361جمانهمحمد ابراهيم حمود232014202328
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1996-11-11طرطوس10260023663ربابميرنا رفيق سليمان232114202329
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.1620160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1998-02-15طرطوس10260029993جهينهعلي اياد أحمد232214202330
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.0120190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1994-01-02طرطوس10220028798جهينهرهف جودت سلمان232314202331
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.1520140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1999-04-08طرطوس10160095338وفاءياسمين يحيى حسين232414202332
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.3820210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال285.0020089تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1991-01-01طرطوس10010055872هيام شعبانعلي جعفر تفاحه232514202333
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20طرطوس10090014125كوثرايناس نعمان بدره232614202334

معهد1987-05-13طرطوس10090008991فاطمهديما خضر علي232714202335
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2020090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-01طرطوس10100013472فاطمةغوه محمد عبدو232814202336
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.7220170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1986-03-06طرطوس10280007985يسرىاريج علي حمود232914202337

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.4520080إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1989-01-01طرطوس05160002774نظيرهبتول نوفل مصطفى233014202338
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.9620080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-01-10طرطوس10230021029نورماعبير محمود معروف233114202339

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.6720130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1980-03-01طرطوس10040007704داللوسيله حسن دغمه233214202340

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.9720010إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1996-02-25طرطوس10220028227ماجدةعال محمد تامر233314202341
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال82.1520160أشعة

الال1766.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160034877زينهحسين علي درويش233414202342
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10110001672فريدةكاترين هاشم سلطاني233514202343

معهد1995-01-01طرطوس10170037979رقيهبشرى علي ابراهيم233614202344
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال72.6820180

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1986-05-09طرطوس05170011383ابتسامسحر ابراهيم محمود233714202345

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.9220080إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1989-01-26طرطوس10040028855حياةروال علي هالل233814202346
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.9820110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب ماليوزارة النقلالال311.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-03-15طرطوس10010158729حلوهيسرى احمد ديب233914202347

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1947.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-25طرطوس10010011050عليا خليليوسف نظير خضر234014202348
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3511.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10260000460اسمهان وسوفعلي مالك وسوف234114202349
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
وزارة الكهرباء1004

عامل مهني 

درجة أولى
218

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20طرطوس10270001655آسياعالء عيسى معال234214202350
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال3305.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-12-01طرطوس10270001373هناءمحمود محمد معال234314202351
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-06طرطوس10160044357منى ابراهيمعال محمد ابراهيم234414202352

معهد1989-02-06إدلب07240058308سهامزينة عدنان عبد الرحمن234514202353
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.7620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-07-01طرطوس10170022351نايفهعلي ديب ديب234614202354

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.1120147

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد2000-01-23طرطوس10020028357أملرؤى هيثم بلول234714202355
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةنعمال67.1620190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1994-02-01طرطوس10040029965فداءرنيم سهيل خضر234814202356
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال83.4520140أشعة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1553.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-23طرطوس10250001988ماالرغد ياسر حمدان234914202357

413كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020117علميثانوية عامةثانوية1990-07-01طرطوس10220019480سعادوسيم محمد سلوم235014202358

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1987-01-01طرطوس10100002691ابتساممنار عدنان مسعود235114202359
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال72.2720080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-03طرطوس10040026152مناهلنور ابراهيم خليل235214202360
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال82.3620190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

الال359.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-07-20طرطوس10010077419وحيدهديما معين علي235314202361

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-20حماه05010050940ابتسامهاله احمد احمد235414202362

معهد1976-12-01طرطوس10260036734وضحهعبير محمود اسماعيل235514202363
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8419960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1982-01-07حمص04050203561سوسنبرافدا نزيه الحسن235614202364

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.3820020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10160026057بشرى يوسفريم كمال عبدو235714202365

الال3368.0020142ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-08-01طرطوس10110030390سمرحسن محمد شيحه235814202366
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1963

عامل مهني 

درجة أولى
219

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-11طرطوس10020009440رمزيهنعمى محمود صالحو235914202367

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020155أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-11طرطوس10010156016تمامعلي حكمت احمد236014202368
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1996-01-18طرطوس10220044243وجدهعبير علي معال236114202369
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال80.4320150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة الكهرباءالال2883.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-07-17طرطوس10020008212ثناءزينه نصر اسعد236214202370
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1925.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160120165هيامامجد كمال عبد الرحمن236314202371
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10030038748عائده الشيخرؤى سعد رحال236414202372

معهد1998-10-10طرطوس10010137001تغريدزينه ماهر قنيزح236514202373
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.7420190مصارف وتأمين

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-22طرطوس10050014688ساميهسماره عماد عاقل236614202374

معهد1996-01-30طرطوس10230023972فدوىميمون محمد علي236714202375
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةنعمال67.2920172معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة1131
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07طرطوس10090018819ازدهار ديوبرانيا طالل زهرا236814202376

410كاتب ماليوزارة النقلالال270.0020018ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-13طرطوس10230011449اسمهانهيثم شعبان حمود236914202377
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1996-01-02طرطوس10160036801رجاءاحمد سام نوح237014202378
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.3320150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-09-10طرطوس10090009826يسرهزينه حليم منصور237114202379
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.2420210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-01-01طرطوس10160139778ودادرنيم غالب سليم237214202380
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.5120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1471.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-20طرطوس05190031509نوالبشار نضال نصور237314202381

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-01طرطوس10140013531غيدا ملحمنزيها محمد جنود237414202382

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-29طرطوس10010092842سناء قاسمسلمى ابراهيم خضيره237514202383

الال3404.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-07-02طرطوس10100014153وفاءعلي صالح عبد الرحمن237614202384

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-11طرطوس05050101750هدىسميا مصطفى سليمان237714202385

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1969-04-03طرطوس05170040335حوريههيام يونس خليل237814202386

412كتاب اولوزارة الماليةالال140.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10280005393اديبهلبنه سهيل غانم237914202387

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2102.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-01طرطوس10010070255نظيرهغناء سمير حسين238014202388

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-08-26طرطوس06100060522سعده مكناهنادي محي مكنا238114202389

معهد1995-03-21طرطوس10010016592زجليهكامل علي مرعي238214202390
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال62.6220213

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1998-10-26طرطوس10270009803رحاببتول ممدوح علي238314202391
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال68.5420180حوسبة صناعية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1986-09-10طرطوس10090058993سعادصفاء سلمان ذود238414202392

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.4020090إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

410كاتب اولوزارة الماليةالال1721.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10180008738ملكهنغم ناجي علي238514202393

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-20طرطوس10160110036أميره درويشرنده شعبان عطيه238614202394

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2448.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-24طرطوس10270019106سميره جنودرقيه ابراهيم عمران238714202395

معهد1988-07-07حلب05160004844سهاملمى منير محمد238814202396
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال85.0120150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1998-08-24طرطوس10240010242وطفههديل نبيه أبراهيم238914202397
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال71.8820210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1996-04-08طرطوس10010132091رنايارا محمد مصطفى239014202398

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.7620180

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10180011141وسيلهنورهان زياد محمود239114202399

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20طرطوس10090041802نجاح شاهينياسر مفيد محمد239214202400

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1544.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10طرطوس10140002437ربىآيه سليم عكاري239314202401

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-05طرطوس10270015366رومانيازينه كمال سويقات239414202402

الال1427.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-03طرطوس10010147499حنانمحمد محمود اسماعيل239514202403
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03طرطوس10010149828مطيعه اسماعيلاباء احمد اسماعيل239614202404

معهد1992-04-05طرطوس10090051878اديبهلميس محمود شما239714202405
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال68.8720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1989-01-15طرطوس10160022998رفقهليال خلوف سليم239814202406

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.8620100مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1709.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-18طرطوس10050013582علياءآيه حسام بستاني239914202407

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2125.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-01طرطوس04150026948نجوىراكان فؤاد حصاوي240014202408

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال255.0020018ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-01-12طرطوس10240013582جميلة دبرهانبراس خليل خليل240114202409
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1371.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20طرطوس10110035681سكيناأميره عبد هللا دليله240214202410

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-30طرطوس10160051447فاطمه حامدانصاف محمد علي240314202411

معهد1995-10-01طرطوس10090113306ازابيلدينا احمد الموحد240414202412
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8120170إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-25طرطوس10010088629غصون الحركنور عدنان عبدو240514202413

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02طرطوس10010020339هندلبنى محمد شيخ علي240614202414

409كاتب اولوزارة الماليةالال196.00200810علميثانوية عامةثانوية1988-08-12طرطوس10030008504ربابعلي صالح غانم240714202415

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-13طرطوس05160014619اكتماليارا فراس االحمد240814202416

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10220033174لواء ابراهيمهبه سهيل معروف240914202417

414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1520.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-11طرطوس10270022353نزيههنغم بهجت قنطار241014202418

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-30طرطوس10030001207سميحةزياد عهد جبر241114202419

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2457.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-18طرطوس10140013226سماره جنودنتالي علي عثمان241214202420

409كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-09طرطوس10220030789بسيمامايا رامز حسين241314202421

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-08طرطوس10160088324اميمهضحى علي درويش241414202422

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10230000825رتيبهرؤى ابراهيم الشمالي241514202423

414كاتب اولوزارة الماليةنعمال112.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-04-07طرطوس10100018088مريمفاديه بديع يوسف241614202424

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

409كاتب اولوزارة الماليةالال2307.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-12-14طرطوس10030044002عزيزيصفاء حكمت درويش241714202425

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1990-03-01طرطوس10180002877فاطمهرؤى يوسف ديب241814202426
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1020110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20طرطوس10020037195كرجيه محمودرشا علي عيسى241914202427

معهد1991-11-08طرطوس10010071250يسيرههال جنيد الجنيد السليمان242014202428
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.6720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1895.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-11طرطوس10270000587ليندا شعبانريم نضال الخطيب242114202429

الال312.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-07طرطوس10010077389عزيزهميرفت عزيز سقور242214202430

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-07طرطوس10220023935فاطمهلميس محمد بركات242314202431

معهد1983-09-12طرطوس05160006457دالللمى منصور سلوم242414202432
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
نعمال70.9620110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1999-08-01طرطوس10180005820فيروزرحاب أحمد محمد242514202433
المعهد التقاني 

الصحي
الال80.9320190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-20طرطوس05190009495هدىمرح هيثم شاهين242614202434
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1981-02-10طرطوس10040028823خضرهدالل محمد وسوف242714202435

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.2520050إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

الال290.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-06-01طرطوس10010098240حفيظه حصينيريما علي شدود242814202436

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

410كاتب اولوزارة الماليةالال2315.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-14طرطوس10160127150ازدهاربتول عبد الكريم محسن242914202437

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2089.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10050013032امالساندرا ابراهيم الخطيب243014202438

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1863.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-01طرطوس10160080607ليلىميرا ياسر عيسى243114202439

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-02طرطوس10240020148حسيبهعبدالرحمن نزيه ابراهيم243214202440

معهد1996-04-20طرطوس10030037941امينهاسامه زهير احمد243314202441
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.5120192تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-29طرطوس10220025178صديقه عليمها عبد هللا احمد243414202442

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-14طرطوس05090008568نوالبشرى حسين البوبو243514202443

الال3201.0020131كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-11-01طرطوس10160078984غادهيوسف علي حسن243614202444
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-23طرطوس10160080647فاطمه درويشيازد محمد ونوس243714202445

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01طرطوس10220000306نجودأسامه سليمان ابراهيم243814202446

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-27طرطوس10280013103جميلهسوسن محمد حسين243914202447

511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-26طرطوس10100030155ظهيره الخطيبفهد جهاد سليمان244014202448
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

الال293.0020100حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1991-01-09طرطوس10110018807وجيهااحمد ابراهيم حرفوش244114202449
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020097علميثانوية عامةثانوية1991-06-13طرطوس10160125227ليلىعلي سلمان محمد244214202450
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال168.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-06-01طرطوس10270008972وجيها خضورسالم محمد احمد244314202451

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-18طرطوس10260008982زينبيحيى صالح صالح244414202452
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال114.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-08-19طرطوس10260020691فوزه خلوفايفلين سمير ديوب244514202453

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال131.0020018أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-11طرطوس10220018604غادهسليمان ياسين جورية244614202454

الال2656.0020140خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1978-10-21طرطوس10010084056سعادغاندي رجب حمدان244714202455
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2000-08-03طرطوس10020000967جورجاتكارول ابراهيم بيطار244814202456
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.8720200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2194.0020144علميثانوية عامةثانوية1996-05-17طرطوس10110017276هالةحيدر يوسف احمد244914202457

الال2733.0020170ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-07-05طرطوس10160148989نهىاحمد حامد داود245014202458

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-08-28طرطوس10010056172انعاماليساندرا بسام اسماعيل245114202459

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.2320160

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1207.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10طرطوس10270005422رومانيا رضاايفا كمال سويقات245214202460

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10090055364زاهيهاروى حبيب حيدر245314202461

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال177.0020107أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15طرطوس10030025268سعاداحمد علي عدبا245414202462

409كاتب اولوزارة الماليةالال223.0020029علميثانوية عامةثانوية1983-02-05طرطوس10010057122مهىحازم يوسف سليمان245514202463

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-29طرطوس10270010182اميرهبراء مفيد حسن245614202464

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10010016594زجليهكارول علي مرعي245714202465

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1666.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-02طرطوس10110026491وسامعلي اياد حيدر245814202466
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1979-05-16طرطوس10160035694يمنىندى محمد غانم245914202467
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال73.7220000

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1996-09-14طرطوس10040020666سميرهشاهين نذار ابراهيم246014202468
المعهد التقاني 

الصحي
الال65.8520170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-02طرطوس10160022866جمانه بركاتعال سعد بشير246114202469

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس04011063738هيامرماح احمد الحسن246214202470

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10110031640منىأريج رمضان الشبقه246314202471

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-25طرطوس10170041150فهيمهراما علي طمعه246414202472

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال102.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1966-04-16طرطوس10230018694نديمة حمودهيام يوسف حسن246514202473

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-01طرطوس10050006575اميرهرشا غسان شعبان246614202474

معهد1998-01-10طرطوس10160121967ميادهرنين ابراهيم سليمان246714202475
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال73.3920190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25طرطوس10010018087حليمهرشا محمد عبدو246814202476

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10010160544سعادروال ماجد يوسف246914202477

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-01طرطوس10160113445كوكبورده عزيز سلوم247014202478

معهد1997-06-03طرطوس10160010021فاطمةأحمد علي البرشيني247114202479
المعهد التقاني 

الصناعي
الال81.7820201تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

247214202480
هنادي مصطفى مصطفى 

حسن
الال341.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-05-01طرطوس10040001970نهاد اسماعيل

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1427.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01طرطوس10160080890منالزينه اديب محمد247314202481

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1629.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-05طرطوس10010142719رشا شدودمايا ابراهيم ديوب247414202482
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20طرطوس10010104634سعاد سالمةاناس ناصر سليمان247514202483

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-05طرطوس10120008952نظيرهنادين زيدو زيدو247614202484

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1326.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-11طرطوس10010133285حليمهبتول محمد عبدو247714202485

وزارة الكهرباءالال3157.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-04-04طرطوس10100022864ملكهرنين حسن علي247814202486
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-13طرطوس10280012876نجوىميس حسن حسين247914202487

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10220030750مياسه عيسىليليان ساهر خضر248014202488

وزارة الكهرباءالال3385.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-05-12طرطوس10100022859ملكهحنين حسن علي248114202489
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة الماليةالال2522.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040014443املسندس غياث ابراهيم248214202490

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال1471.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-27طرطوس10270016765سحرمحمد حسن حسين248314202491
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-03طرطوس10160083474فاطمه يوسفمازن محمد ابراهيم248414202492
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1982-02-04طرطوس10020013001نوالرانا جعفر محمد248514202493
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1696.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-01طرطوس10270001615هدىنور الهدى ابراهيم اسماعيل248614202494
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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410كاتب اولوزارة الماليةالال2079.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10040014447أمل علوشدعاء غياث ابراهيم248714202495

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2571.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10270023976هدىزينب ابراهيم اسماعيل248814202496
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس06100047529سهيالليث عمار اسماعيل248914202497
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05طرطوس10010076290ماجدهمنى علي حسين249014202498

الال161.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-10-09طرطوس10250011038اميرهحسام سمير سليمان249114202499

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-23طرطوس10140006233مريم عماربشرى رمضان وسوف249214202500

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01طرطوس10280019767زينب حسينسهام علي سليمان249314202501

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1353.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-21طرطوس10160069770يسرهديانا علي مصطفى249414202502

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10طرطوس10160124807امنهزينه شعبان عيسى249514202503

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1718.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-04طرطوس10160091121نجود محمدميساء نزيه مصطفى249614202504
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-01طرطوس10030003299حياهفاطمه علي قاسم249714202505

الال3335.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10160095418نادياجنان رشيد عيسى249814202506
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10040001462ربيحهفاتن جمال ابراهيم249914202507

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-04طرطوس10110008265يمنارنيم احمد عباس250014202508

الال295.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-18طرطوس10090000129امل الحسنسهى محسن الخضر250114202509
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-15طرطوس10240001883نبيهه احمدبشرى محمد حمود250214202510

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-18طرطوس10010094056ربيحهزينه محمد سليمان250314202511

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-13طرطوس10230011755فاطمة سلومرباب رجب داود250414202512

الال3557.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-03طرطوس10010134363عبيربتول محمود زهيا250514202513
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1023مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10طرطوس10140011520ودادمي سهيل وسوف250614202514

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10230031123معانينورمان عبد المجيد شعبان250714202515

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1774.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160044013احالماريج علي موسى250814202516

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1764.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10160044165سميره موسىديمه ابراهيم ملحم250914202517

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10طرطوس10160037017سلوى طاهرحنين عبد الحميد عبد الحميد251014202518

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10طرطوس10040023055حليمه خدامنسرين احمد علي251114202519

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10010133637هندعبير حسن منصور251214202520

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-16طرطوس10010069240فاديهزينب محسن عيده251314202521

الال281.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-10-05طرطوس10040001986نهادندى مصطفى حسن251414202522
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-16طرطوس10260022836رسميةسوسن سعيد ابراهيم251514202523

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10010075619جهينه سمياهناء علي حمود251614202524

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-28طرطوس10140014190وجيها عبدهللاحنين علي شلهوم251714202525

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20طرطوس10010138394فاطمهوئام محمد سليمان251814202526

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05160034791جنينه المحمدزينب محمود سالمه251914202527

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02طرطوس10160040934فاتنريم ياسر رمضان252014202528

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-01طرطوس10260009470هياميارا نزيه اسعد252114202529

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال136.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-04-07طرطوس10010031874دعد عبد الرحمنبيسان سمير خضور252214202530
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2867.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-23طرطوس10160046470نسرينالرا حسام عطاف252314202531
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1693.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160040932سناءيمنى احمد رمضان252414202532
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2086.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس04120094512مريمنور محسن زيدان252514202533

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2417.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-27طرطوس10090035423امل  علوشساره محمد عباس252614202534

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-12طرطوس10040020692يسرى احمدآية نسيم ابراهيم252714202535

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1965-08-16طرطوس10160149853انيسهامل احمد عمران252814202536

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-12-02طرطوس10020032816داللنورا نور الدين صالح252914202537
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال281.0019970كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-08-18طرطوس10010138681مريمانعام محمود غانم253014202538
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-12طرطوس06090156298اسمهانمها عبد الكريم الشوى253114202539

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01طرطوس10010123050جناة اسماعيلتماره جهاد سلوم253214202540

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-07طرطوس10160034371هيام الجسريحنين علي احمد253314202541

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-02طرطوس10140004046اميمهاشواق احمد احمد253414202542

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01طرطوس10010108074شاديهنتالي وسيم حبيب253514202543

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1800.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10040023544عال اسماعيلحال محمود ابراهيم253614202544

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-05طرطوس10140004019اميمهرحاب احمد احمد253714202545

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-20طرطوس10140004036اميمهمايا احمد احمد253814202546

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01طرطوس10110021847فاطمة عاقلنرمين أمين دال253914202547

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25طرطوس10010140654سهامرويده محمد لطش254014202548

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25طرطوس10010138276سهامهبه محمد لطش254114202549

معهد2001-01-20طرطوس10220031268فاطمةغزل محمود حسين254214202550
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.2820210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1985-05-15طرطوس10240000612ثرياالهام سلمان اسعد254314202551

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.6320050
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1986-03-01حماه05190000837هيامكنان علي عيسى254414202552
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال68.3520082اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1998-01-01طرطوس10160103138بختمرح نبيل خضور254514202553
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.5720200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

معهد1991-01-20طرطوس10090009834فاطمهسحر احمد منصور254614202554
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.2620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-09-10طرطوس10160123245امالهيا ايمن ابراهيم254714202555
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.4220200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1999-04-29طرطوس10260006706نجاةميس حسين سليمان254814202556
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال76.6620190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1610.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-04طرطوس10160105242شادياميس عطاف شعبان254914202557

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1986-03-14طرطوس04040010213حياةريم فاضل عجيب255014202558
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3320070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-02-01طرطوس10160076530سالمفاتن ابراهيم عيسى255114202559
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال67.8620180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1988-12-24طرطوس10010138741هنارنين رفيق ونوس255214202560
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.9620080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-04-22طرطوس10280013208شفيقههبه عدنان علي255314202561
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.3620190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1989-02-21طرطوس10040000168سميرهمحرم توفيق محمد255414202562
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال68.9820107المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد2000-01-01طرطوس10160099999رانيهدلين سليمان منصور255514202563
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال68.8220200محاسبة

معهد1988-01-10طرطوس10010012530وفاءاميره اديب حيدر255614202564
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةنعمال71.1320080مخابر
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معهد1999-01-03طرطوس10230024501يسرىكنانة محمد المصطفى255714202565
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.7020200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-01-04طرطوس10010153463حليمهمنال عبد القادر الشيخ255814202566
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6420170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-04-10طرطوس10150003628ملكهرفاء عيسى سالمه255914202567

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.4320080إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1989-05-23طرطوس10040008878سعاداياد محمود محمد256014202568

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.2120119تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1987-08-25طرطوس10160007786ليلىفاديا محسن داود256114202569
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.0420070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1978-09-12طرطوس10260032559انيسهنيبال علي حبيب256214202570
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.8019990زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2000-11-10طرطوس10160142167ادالأميره وهيب العجي256314202571
المعهد التقاني 

الزراعي
الال80.8020210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال1771.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-21طرطوس10010169216سحرضحى علي حيدر256414202572

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1602.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160126791هاالخلود صالح اسماعيل256514202573
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1986-05-05طرطوس10140005929زليخهرفا نديم سليمان256614202574
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.2920090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-02-10طرطوس10160052461روسيا ديبهسماح نديم ملحم256714202575
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-06-24طرطوس05190014218لبينهساره حسن سالمي256814202576
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال80.3220200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة1مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس04150026944نجوىنور فؤاد حصاوي256914202577

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2150.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-04طرطوس10090038444جهيناكنانه ماهر ديب257014202578

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-04ريف دمشق10150013358مجيداالما بسيم اسماعيل257114202579

الال3517.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-10-20طرطوس10100024795هولهلما حسن عباس257214202580
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
218

معهد2000-08-18طرطوس10160067388سرورهنيرمين نضال ونوس257314202581
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال75.0320200

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-15طرطوس10010038376فتاةنادين علي محمود257414202582

معهد1993-01-01طرطوس10220029856ودادياسمين تيسير اسماعيل257514202583
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.0920150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-01حمص04150026950نجوىميس فؤاد حصاوي257614202584

معهد1996-11-29طرطوس10270000600فلايرروا عيسى الخطيب257714202585
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.2520170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-09طرطوس10100009720فاديالمى احمد رحال257814202586

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10180004761غادهحال حسين صالح257914202587

الال275.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-12طرطوس10090025962فاطمه السليمانرجوه خضر علي258014202588
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال3364.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1999-05-25طرطوس10250011056املحال مناف سليمان258114202589
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال112.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-01-03طرطوس10220012743فضهفاديا محمد محمد258214202590
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-05-02طرطوس10220041285نجوىبتول عماد خليل258314202591
المعهد التقاني 

الصناعي
النعم69.9720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010146826ناديامريانا سليمان سليمان258414202592

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال202.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10120011906صديقهكنان محمد ميهوب258514202593

معهد1999-08-14طرطوس10020000681جهينهممدوح مدحت ديب258614202594
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.2420200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1995-03-24طرطوس10020043234كفاحاحمد عيسى عيسى258714202595
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.2820170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1998-01-01طرطوس10020010820فريزهمحمود علي محمود258814202596
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.8320191تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-09طرطوس10010010895نجالءآيه علي حسن258914202597

معهد1995-01-01طرطوس10020010817فريزهريم علي محمود259014202598
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.0020140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-03-20طرطوس10160110719ادالمواهب علي عبدو259114202599

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.4920070

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-02طرطوس10100012154هندديما علي احمد259214202600

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1736.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-18طرطوس10220025758دعدغنوه حاتم عبد الكريم259314202601

الال3897.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1996-07-28طرطوس10250011051أمل حبيبرشا مناف سليمان259414202602
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1989-06-20طرطوس10040003303ربيحههناء اكرم منصور259514202603
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال67.3620130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-01-01طرطوس10160115398مطيعهحال عبد الكريم مهنا259614202604
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.0120180مصارف وتأمين

411كاتب اولوزارة الماليةالال1797.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10150016354غصننور علي علي259714202605

معهد2001-09-20طرطوس10260030938ساميهنغم سمير سالمه259814202606
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.7220210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1991-10-21طرطوس10180009562نادياأميمه طالل ابراهيم259914202607

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.1720150تأمين

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-10-24طرطوس10010094704ذهيهروال علي سلوم260014202608

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2383.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-14طرطوس10030026453اروىلونا كاظم سلوم260114202609

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10090129001سميرهسرور سمير بيضون260214202610

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10090007280سهيالنبال علي ديوب260314202611

معهد1988-04-27طرطوس10120002811ملكسميا يعقوب حبيب260414202612
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3520120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-06-06طرطوس10110023471وفاءوئام حسن زيدان260514202613
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.3220140أشعة
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-01-20طرطوس10010085329سهامايالن فصيح عمران260614202614
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.5720210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1974-10-10طرطوس10260032057سميرةروال عبد الكريم علي260714202615
المعهد التقاني 

الصناعي
الال51.5219950تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

الال1706.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-20طرطوس10010135183بهيه ياسينريم كامل صالح260814202616

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-04-01طرطوس10110022661منيرةخضر منصور حيدر260914202617
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.4120170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-01-31طرطوس10260004353غيداءرهام عصام محمود261014202618
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال71.3020210أطراف صناعية

صانع اطراف 

علوية وسفلية
637مساعد فني أولوزارة الصحة666

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10160134567اكتمالرنا غالب علي261114202619

معهد1998-09-21طرطوس10090140619يسرهمنار حليم منصور261214202620
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.5920200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-03طرطوس10270007081منيرهسماح محمد حسن261314202621

وزارة الكهرباءالال2932.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-15طرطوس10020000973ريمهريتا عيسى بيطار261414202622
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1994-01-05طرطوس10170029963هالبراءه ماجد جنيدي261514202623
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال72.5220130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1998-05-11طرطوس10280010075بديعهريانه محمود سالمه261614202624
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال83.9020180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1993.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10طرطوس10010109806نعيمهسارا راتب علي261714202625

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-05طرطوس10160066055ماريهعبدالكريم فؤاد تيشوري261814202626

الال2244.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-23دمشق10160175184هياممحمد علي شحود261914202627

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2000-05-16طرطوس10090018903يسرىحيدر علي منصور262014202628
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.1920210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-25طرطوس10010109804نعيمه علييارا راتب علي262114202629

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1569.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10240019838سامياالين محسن طاهر262214202630

الال281.0019986خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1980-06-10طرطوس10020042287نورهماهر محمد عباس262314202631
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2001-01-09طرطوس10010077967انعامعمار نزيه دغيم262414202632
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال62.1520210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

الال230.0020040حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-12-13طرطوس10160134118هيامقيس علي ابراهيم262514202633
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10250000682نبيهاأريج أحمد محمد262614202634

معهد1998-02-02طرطوس10280005056نبيهارنيم ياسر محمد262714202635
المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال64.8220190مخابر

معهد1995-03-05طرطوس10280010054فهيمهبسام اسماعيل سالمه262814202636
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.5420183حدادة ولحام

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1999-07-07طرطوس10280004535منيفهريم أسعد أحمد262914202637
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال65.3320210المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01طرطوس10100004872سميرهعال محمد مرجان263014202638

411كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10090052506مهديهانغام علي فياض263114202639

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1874.0020182علميثانوية عامةثانوية2000-04-05طرطوس10090081739نادياجعفر علي عباس263214202640
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-09-05طرطوس10180010549دعدعلي هيثم عثمان263314202641
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.7220180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20إدلب07240043901معينةأديبة غسان قازان263414202642

معهد1998-09-22طرطوس10010009539رويدهمريم اسد المطرح263514202643
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.3120200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-11طرطوس10100005608رويده سليمانلورين عدنان تله263614202644

معهد1988-11-11طرطوس10090002724نجيبهجوليا سهيل رعد263714202645

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.1820110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

الال3375.0020172تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10110013627بلثمعالء حسن اسماعيل263814202646
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال287.0020007كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-12-20طرطوس10160037451سنيهاحمد توفيق خليل263914202647

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني 

درجة أولى
1162

معهد1992-01-02طرطوس10160079421رفعهعلي محمد عيسى264014202648
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةنعمال68.64201310

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

معهد2001-01-07طرطوس10260011737ميادهالرا محسن احمد264114202649
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.1220200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال1893.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010010071نورهاحمد قصي عباس264214202650

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2024.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-09طرطوس10010011888رويدههزار عرفان يوسف264314202651

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال330.0019890ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1969-11-16حمص04140027238فطومهاله محمد المحمود264414202652

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-30دير الزور09080039059ودادرجاء صبري العبيد264514202653

معهد1985-02-06طرطوس10010000481جوماناثراء خضر عيسى264614202654

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.1520060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020092أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-29طرطوس10010038946وديعهعلي محسن محسن264714202655

معهد1985-11-01طرطوس10030010843ربيحهسوسن احمد قاسم264814202656

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال58.8020090إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1974-12-01طرطوس10170009853حميدهانصاف رمضان اسماعيل264914202657

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال59.5819950

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1992-01-01طرطوس06200063761وصالحيدر عبد الكريم حواط265014202658
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.46201210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

الال322.00200410كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-12-03طرطوس10010038302نزيهه طوفانفؤاد عدنان ابراهيم265114202659
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1967-09-01طرطوس10090051148تمراسفيره علي عثمان265214202660
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410كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020004علميثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10160083636جهينهعصام دباح محمد265314202661

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1976-01-06طرطوس10260019257خديجةمحمود نمر ملحم265414202662
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال63.7219970

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال152.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010119683مريمبشرى عمران عمران265514202663

معهد2000-01-03الالذقية06110037069نجيبهغفران علي ناصر265614202664
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال69.6820200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

معهد1992-03-01طرطوس10240018715هيامبشرى بشير حمود265714202665
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال87.4120120مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال265.0020099حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-08-30طرطوس10230009511فاطمهحسين محمد احمد265814202666
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1995-01-27طرطوس10100007409سوسنبراءه حسين عيسى265914202667
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.7420160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال165.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-04-14طرطوس10020002362فتاةرهام غسان الظماطي266014202668

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2001-03-05طرطوس10030020979عبيرعلي سليمان سليمان266114202669
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال72.7620210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد1994-01-01طرطوس10180009574نادياايمان طالل ابراهيم266214202670

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.6920150أسواق مالية

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1991-03-07طرطوس10020033428نوالرجاء علي عساف266314202671

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال64.0920160
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-07طرطوس10230019583أملسوزان ياسين يوسف266414202672

معهد1978-09-01طرطوس10010145823سهيالروبا يوسف سلمان266514202673

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.2519990

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1999-01-30طرطوس10160044126ابتساماميره سليمان القنبوري266614202674
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.0720180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-09-24طرطوس10160053289داللاناس بدر سليمان266714202675

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1983-06-08طرطوس05150009415أميرهلقاء ابراهيم معروف266814202676

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.6520040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1999-09-21طرطوس10010121940ثائرهرغده رضوان الجبل266914202677

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.3220210عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1982-01-01طرطوس06050002753بدرةمضي غازي مكائيل267014202678
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-29طرطوس10180001708هيامرنيم نديم احمد267114202679

نعمال271.0020028نجارةثانوية صناعةثانوية1984-07-13طرطوس10230013447جميلهنورس محمود ديوب267214202680
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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معهد1983-02-16طرطوس10010040483فهيمهسمر عبد اللطيف سالمي267314202681
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.4220040زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-05-15طرطوس10140013819سوسنرنا سعيد عثمان267414202682
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.8820180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال115.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20طرطوس10160105186جميلهحاتم عدنان احمد267514202683
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10110008242حميدةربى يوسف يوسف267614202684

معهد1991-05-15طرطوس10040023749سهامحنان عبد الحميد كناج267714202685
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.9320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-02-18طرطوس10270011755ابتسامعتاب آمين ميهوب267814202686

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال85.7220030

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال260.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-18طرطوس10010042580رئيفةاحمد علي رمضان خليفة267914202687
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

الال295.0020010حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-03-15طرطوس10140014712علياجهاد عزيز حسن268014202688
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس10260041593سميرهرهام علي صالح268114202689

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2064.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-14طرطوس10270021334تغريد عمرانليال عبد الكريم درويش268214202690

معهد1981-01-15طرطوس04120100394يمنأحالم يونس عنتر268314202691
المعهد التقاني 

الصحي
الال74.0020010تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2002-01-01طرطوس10160102935امتثالريم ابراهيم محمد268414202692
المعهد التقاني 

الصحي
الال78.8020210أطراف صناعية

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الدفاع637مساعد فني أولوزارة الصحة162ممرض

صانع اطراف 

علوية وسفلية
666

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-23طرطوس10160041454ليلىلوديميال محمود رمضان268514202693

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10طرطوس10260015527صديقهمروة احمد عبدهللا268614202694

معهد1990-01-08طرطوس10100014424ماريهتغريد طاهر مسعود268714202695

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.5920120مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

407مراقب مساعدوزارة المالية114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

معهد1978-06-21طرطوس10160061932ابتسامعبير نسيم زخور268814202696
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.6319990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01طرطوس10160070336عواطفجميله محمود محسن268914202697

معهد2000-01-19طرطوس10260026570نوالعلي صالح حسن269014202698
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.7220201ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2147.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10010066701ليلىايمان حسين العلي269114202699

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10010142290ذكيهيارا محمد وسوف269214202700

معهد2000-05-31طرطوس10160104682يمنجعفر فيصل الموعي269314202701
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.0620200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1985-10-08طرطوس10090001748ليلىسوزان يونس عجيب269414202702

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال63.3020070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10طرطوس10260019536هاجرنجاح انيس سالمي269514202703

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-24طرطوس10010142252ذكيهرهام محمد وسوف269614202704

معهد1995-09-02طرطوس10020010393كوكبعلي حسن محمود269714202705
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3220180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01طرطوس10020022871ساميهصبا محمود حمدان269814202706

وزارة الكهرباءالال3233.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10020010650سميره حمودموسى فايز محمد269914202707
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-03طرطوس10010106838ماياعلي اكسم حسن270014202708
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-09-12طرطوس10170009943ابتسامهبة محمد سلمان270114202709
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.8520180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

413كاتب اولوزارة الماليةنعمال185.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-06-29طرطوس10220028961احالمسهى معال سليمان270214202710

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

معهد2000-02-01طرطوس10220012205مطيعهكندا يوسف رمضان270314202711

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال67.6320210محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع407مراقب مساعدوزارة المالية367مدقق

معهد1989-01-12حمص04120024598نثيلهاالء ابراهيم يازجي270414202712
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.3420090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3643.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-11-10طرطوس10110035714عبيرهديل فيصل صارم270514202713
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1992-01-03طرطوس10010093405رئيفةسلمان احمد سنا270614202714

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال70.0720127آليات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

معهد1998-02-12طرطوس05170027282ابتسامميس الريم محمد حسن270714202715
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9520200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1841.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-20طرطوس10110007960سعدهملكه اسكندر مرهج270814202716

معهد1985-07-16طرطوس10230008770هيامغنوة هاشم حبيب270914202717

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.5420080

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

410كاتب اولوزارة الماليةالال162.00200610علميثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10160014596ابتساموسام انطونيوس عيسى271014202718

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-10-16طرطوس10110005950عفافمايا احمد مرحبا271114202719

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال73.4620210تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-24طرطوس10110020049هيالنه اسبرربى ماجد سليمان271214202720

معهد1993-07-09طرطوس05170037710جوهرهنسرين أحمد شبطا271314202721
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2120140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال3610.0020181كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10090096017جهيدةنبراس عدنان غنوج271414202722
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد2001-03-21طرطوس10110026754نجاحمايا علي عيسى271514202723

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال76.1420210تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

معهد1990-06-15طرطوس10010136075ليلىأملين يونس سالمه271614202724
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-09-13حمص05170027709منالهاله ثابت مسلم271714202725
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3720200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1868.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-12طرطوس10230008320لرىجولنار رمضان نادر271814202726

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال159.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25طرطوس10020010649سميرهعلي فايز محمد271914202727
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01الالذقية06110006435رضيهعلياء علي خضور272014202728

معهد1993-08-18طرطوس04040001466حنانميس علي ناصر272114202729
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.6620170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس05180004283سميرهرشا محمد محمد272214202730
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-05-16طرطوس10010154630فلايررهف غسان جافي272314202731
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.7720150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1993-06-30طرطوس10260025761سهيلهنغم محمد حسامو272414202732

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال76.3020150مطبخ وحلويات

معهد1992-08-10طرطوس06120003339وفيقهاحالم حسن سليمان272514202733
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1937.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10120012392نهالهيا احمد ميهوب272614202734

الال145.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-11طرطوس10110033260مياده ابراهيممحمد امين دليله272714202735
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2389.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-09طرطوس10280012305منىهبه عزيز علي272814202736

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-09الالذقية05120030526نجاحغيداء محمد حيدر272914202737

معهد1992-03-17طرطوس10100024782أملفاتن بديع عباس273014202738
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.8520150إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-01-10طرطوس10160157000ليلىنادين علي احمد273114202739
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2857.0020143تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-30طرطوس10280014630رحابحمزه عبد الكريم احمد273214202740
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1985-04-20طرطوس05180022894فدوىهوال ماجد أحمد273314202741
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1919.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-14طرطوس10010156208هدىيزن وفيق ديب273414202742

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

معهد1986-02-01طرطوس10090035136عفراءفردوس حسين موسى273514202743
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال76.0220060إنشاءات عامة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1423.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-03طرطوس10020026523نورمريم درغام العوض273614202744

409كاتب اولوزارة الماليةالال1517.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-25طرطوس10020026524نورمرام درغام العوض273714202745

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1836.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-20طرطوس10110007965ملكهزينه حسين احمد273814202746

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1999-01-01طرطوس04010043628وردهعال محمد الحسن273914202747
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال74.4920180شبكات حاسوبية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

معهد1991-01-01طرطوس10160069076نظيرهلينا احمد عليشه274014202748
المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.5020130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01طرطوس10180003845فاطمه ديبدارين نايف أحمد274114202749

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010164970حنانحيان محمود خليل274214202750
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2000-05-05طرطوس10160068941نعمهحال حسن عليشه274314202751
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.2220200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال278.00201110كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-08-15طرطوس10030004922محاسنأكسم حمدان سعده274414202752
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

409كاتب اولوزارة الماليةالال1611.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-21طرطوس10270010159وساممايا تحسين عمران274514202753

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1991-05-14طرطوس10110033824منيرهسومر ابراهيم دال274614202754
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7820140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10220039279شهيرهنغم راغب حسن274714202755

الال3395.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-03-31طرطوس10160047766ابتسامفداء رزق سلوم274814202756
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1996-01-26طرطوس10170034929سوسنمنار يوسف خضور274914202757
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.9620150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1979-06-12طرطوس10090035188عفراءندى حسين موسى275014202758

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.3820050إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1992-03-20طرطوس10260007434سهاممرح ياسين حمود275114202759

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.1120130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1991-01-01طرطوس10160082585علياحنان محمد يوسف275214202760
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال67.8320120

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-18طرطوس10010134817زكرياتامل محمد طوفان275314202761

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-18طرطوس10160065581نهالموسى احمد صالح275414202762
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2000-05-08طرطوس06010315879آمالشام رضى عمران275514202763
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.0920200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-10طرطوس10160105666بديعهجنوة ابراهيم حسين275614202764

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-06طرطوس10160024233منيره خليللما محمود ابراهيم275714202765

الال3086.0020142كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-04-29طرطوس10020034417رحابعلي محسن خلوف275814202766
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1991-09-19طرطوس10240020046مريمرحاب هيثم يعقوب275914202767
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.7920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1986-12-22طرطوس10020030061زينهلينا احمد محمد276014202768
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.2120080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-02-25طرطوس10170003494سوسنشعيب محمد حيدر276114202769
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال70.2820202حوسبة صناعية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1983-08-26طرطوس10160120681مطيعهريما مالك فوزي276214202770

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.6120040

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1977-10-21طرطوس10010059558سعادرانيا محمد ابورز276314202771
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.1719980مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1985-09-01طرطوس10160155805نهالندى فريد حسن276414202772

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.3420070

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-04طرطوس10090079724حنيفهمنال جميل االعسر276514202773

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-07طرطوس10030038598غزالهعالء علي خضور276614202774

411كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-01-18طرطوس10140013356فاطمهنسرين نجيب عثمان276714202775

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1995-01-02طرطوس10160121372ثناءهال محمد حسن276814202776
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال64.2520150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1998-05-10طرطوس10040018803عربيهرهف احمد احمد276914202777
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.5620210أشعة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-29طرطوس10030021368رقيةرشا وسوف علي277014202778

معهد1986-02-13طرطوس10160146115نجالءاريج محمد عاقل277114202779

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.2620060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1987-05-18طرطوس10220004024حياهأريج عقل حمود277214202780

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.2520110أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة الكهرباءالال277.0020016ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-04-25طرطوس10100032893مريمحسين علي ميهوب277314202781
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

نعمال189.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-05طرطوس10260024326نجاة احمدعالم صالح ميهوب277414202782
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1986-07-15طرطوس10160043456ثمنروال نصر خلوف277514202783
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة
الال68.1420110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

412كتاب اولوزارة الماليةالال2646.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-22طرطوس09010157939مروهريم احمد المحيمد277614202784

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1992-01-03طرطوس10040025717رئيفهفداء جمال سليمان277714202785
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.5620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-12طرطوس10090055671فتاةهبه اسماعيل فياض277814202786

معهد1988-01-02طرطوس10020001623الهامهبا علي اسماعيل277914202787
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.7520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1307.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10180005815فيروزماريا احمد محمد278014202788

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-19طرطوس10160149491يسرىياسمين سلمان احمد278114202789

معهد1987-01-05طرطوس10020007866سهيالريما هالل رضوان278214202790
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال72.3520060

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-09طرطوس10010009896سناءبسمه ابراهيم صالح278314202791

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-15طرطوس10020009357فتاةثراء محمد عبود278414202792

الال328.0019980حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1979-05-01طرطوس10270007838وضحاعلي محمد سليمان278514202793
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10طرطوس10270009253نهلهرنيم وفيق خزام278614202794

معهد1996-01-01طرطوس10020017376ايمانديمه محمد ابراهيم278714202795
المعهد التقاني 

الصحي
الال88.6720150صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-08-21طرطوس05150133098رندىيارا كمال مصطفى278814202796
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.5920210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-04-17طرطوس10160140218رحابرشا سهيل علي278914202797
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.4420130تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-25طرطوس10040005343سهيلهمها ابراهيم كناج279014202798

معهد1984-05-20طرطوس10110019078نظيرةهناء علي ميهوب279114202799
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال66.5020100األسواق المالية

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

الال322.00201110حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1993-08-14طرطوس10150007565جيداء محمدزين غسان الساروت279214202800
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1998-08-07طرطوس10100014290غصونراما محمد سليم279314202801
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.5120200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال172.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-20طرطوس10110007812داللمحمد اسماعيل عاقل279414202802

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال143.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-06-01طرطوس10090092914هندرنا خليل ضوا279514202803

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10040032963سهيلهنورما ابراهيم كناج279614202804

معهد1999-08-20طرطوس10110021314هيامسلمان ماجد سلطانة279714202805
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال77.6320192مخابر

410كاتب ماليوزارة النقلنعمال271.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-05-01طرطوس10090043266فاطمهرفاه احمد بدور279814202806
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1994-01-03طرطوس10160073393فتاةعال موسى ديب279914202807

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.6920130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1980-10-20طرطوس04030059918حسيبهسوزان منير خضور280014202808
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7020000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1690.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-19طرطوس10160071322نهلهسلمان عبد الحميد احمد280114202809
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-26طرطوس10160101117هويداحال فواز مرعي280214202810

معهد1999-06-01طرطوس10090062245هندجعفر معين شاويش280314202811
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال79.3020190مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01طرطوس10020018966نهادمحمود كمال شمالي280414202812
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1994-04-05طرطوس10160078435املعال يوسف يوسف280514202813
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال65.9020160(متواجد قديما)إدارة 

معهد2000-04-07طرطوس10100019694مهىوعد سمير حسين280614202814
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.1820200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال2339.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-29طرطوس10170010817رباغفران علي سليمان280714202815

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2017.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-13طرطوس10040028592يسرىرولين محمد اسد280814202816

معهد1999-03-14طرطوس10160070586ملكهحازم وجيه حمدان280914202817
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال68.8820210مصارف وتأمين

معهد1998-10-20طرطوس10170018320هويدهماري ابراهيم حمود281014202818
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.1420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1993-02-10طرطوس10160079483غاليهميس هاشم بلول281114202819

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.2720130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال333.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01طرطوس10160122203فاطمهسمر احمد علي281214202820

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال165.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-03-24طرطوس10160055746بديعهرؤى علي علي281314202821

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-01-01طرطوس07120047724إنعامريم محمود األحمد281414202822
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.0420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-12طرطوس10160141029بهيهعبير رامز ابراهيم281514202823
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3154.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-09-20طرطوس10260019594ورودعلي غسان محمد281614202824

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-11طرطوس10280010583عواطفوضاح اديب ابوحسين281714202825

معهد1996-05-15طرطوس05070024954كرملأروى بسام ابراهيم281814202826
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.8220160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01طرطوس10010029707سميره احمدعال ناصر ابراهيم281914202827

الال3457.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-07-14طرطوس10160128420كوكبروان نبيل اسماعيل282014202828

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2000-09-15طرطوس10010068248نهدهزينب كاسر علي282114202829
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.0720200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2306.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-16طرطوس10160120855نبيههمحمد احمد سليمان282214202830

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-24طرطوس10270021317نديمهبراءة محمد درويش282314202831

معهد2000-08-19طرطوس10160092829فضهآالء سهيل محمد282414202832
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.6120210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1977-09-01طرطوس10230024655خديجهمريم صالح فتنه282514202833

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.5820010

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

411كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-11طرطوس10090003808ازدهاررشا عدنان مسلم282614202834

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1964.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-05-22طرطوس10160138274سعدهعلي عدنان خليل282714202835

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال165.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10010122277جهينهمحمد كامل شنته282814202836
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-03-03طرطوس10160079581سعدة غازيفاطمة محيا الحصني282914202837
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال69.6620120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-26طرطوس10110002553منوىعال شعبان الشبقة283014202838

معهد1977-07-01طرطوس10020005481سعادعلي مصطفى شاكر283114202839

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.3319980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1985-05-03طرطوس10010007964هدىلميس ناصر محمد283214202840

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.1520070إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1993-01-01طرطوس10010082725هياماذدشير امين حسن283314202841
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال65.3420161صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10110003117نجالداليا حمزه مسعود283414202842

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10110004985سفيرةرنا احمد اسماعيل283514202843

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020156أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-16طرطوس10010125252هندعلي يوسف زغبي283614202844
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2072.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-14طرطوس10270009906حسنهعلي محمد حسن283714202845

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1991-09-29طرطوس04220041278نهىعال محمد معروف283814202846

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.4820120

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال1830.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-02طرطوس10020050758لينا حمادهنيرمين ابراهيم محمد283914202847

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1990-08-31طرطوس10220011269أمينةفاتن عيسى ناصر284014202848
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.1120100مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-10-10طرطوس10160092892فضهعفراء سهيل محمد284114202849
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال61.8320170(متواجد قديما)إدارة 

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10240013263ابتساممروى محمود عبود284214202850

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10090018830ريممرام عصام زهرا284314202851

معهد1988-10-26طرطوس10170004025ليالأحمد معروف سليمان284414202852
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.7520088تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-10طرطوس10010007842فاطمهياسمين محسن حسن284514202853

معهد1998-01-01طرطوس10240003742سمرآالء محمد معروف284614202854

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال71.6820170مطبخ وحلويات

نعمال2337.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-27طرطوس10220045010احالمسوسن معال سليمان284714202855

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية1176

معهد1999-04-25طرطوس10160077738نجيبهرهف علي حمود284814202856

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.1020210عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1957.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-17طرطوس10260026559لمياصفاء يوسف حسن284914202857

معهد1989-10-01طرطوس04120072309ربيحههبا شعبان قموحي285014202858

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.1420090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1560.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-07طرطوس10010127639آماليارا محمود يوسف285114202859
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-10-25طرطوس10140009350نهادآية أحمد حمود285214202860
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.2020170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال1678.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-03طرطوس10170010249منيرةباسل علي شحود285314202861
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1998-01-01حمص04030039196نوالبشرى علي السليمان285414202862
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.9420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال139.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-04-27طرطوس10010124434فاطمهرنا علي حسن285514202863

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1991-10-27طرطوس10230005132الهامأريج أحمد محمود285614202864
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.2820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-01طرطوس10020030750ريماهبه محمد محرز285714202865
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.8220190أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1992-01-21طرطوس10160090983حميدهأريج عزيز قرو285814202866

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.0720130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1989-09-20طرطوس10250003554وطفهلما نديم ابراهيم285914202867
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9320120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-08-09طرطوس10010034290سميحهروزين محمد سليمان286014202868
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1555.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-29طرطوس10010009168كوكبكنان كمال ديب286114202869
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2381.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-01طرطوس10170039562سماهرعرين حسن حسن286214202870
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال284.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-05طرطوس10260039335سهيال صالحهنادي عقل محمد286314202871
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1993-10-16طرطوس10160108183كتيبهرشا محمود ابراهيم286414202872
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-09-12طرطوس10120011132اديبةبراء علي معروف286514202873
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.4520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.00200310أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10120010786شفيقهسومر رياض حبيب286614202874

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1496.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-27طرطوس10100034967رغيباعلي يوسف صالح286714202875

410كاتب اولوزارة الماليةالال2148.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-17طرطوس10160109362عبيرأسماء عدنان خضور286814202876

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-27طرطوس10180006499رابيانسرين عدناان احمد286914202877

معهد1989-09-11طرطوس10170015827يمنغدير منصور ناصر287014202878

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.5420129تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1993-01-01طرطوس10220020092جناةعبير محمد داؤد287114202879

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.4520130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

وزارة الكهرباءالال272.0020029ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-01-10طرطوس10090019677املحمزه حسن حسن287214202880
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10240015841آسيامرح حسن محمد287314202881

معهد1996-01-24طرطوس12100053006عفافابراهيم رمزي نعمان287414202882
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.2420183تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

766 من 110صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1989-01-20طرطوس04120015446فاطمههاله حسين الصالح287514202883

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.3420080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال2850.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10040004174عليامحمد مجد علي287614202884
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-30طرطوس10010096514هناءسوار كمال حسن287714202885

معهد1999-04-21طرطوس10020018373رجاءعلي حرب احمد287814202886
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.2120202تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30طرطوس10250002528هدىرنا احمد حسن287914202887

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01طرطوس10100024270مريم مسعودجيداء ابراهيم سعود288014202888

405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقلالال2888.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-14طرطوس10270019505تيريزرهام سميح علوش288114202889

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1998-12-01طرطوس10260002389رجاءيارا منذر سلمان288214202890

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال68.7720210أسواق مالية

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
407مراقب مساعدوزارة المالية114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-05طرطوس10250008799زينانوره محمد سليمان288314202891

معهد2000-01-18طرطوس10160089532اكتمالميسا رشيد حسين288414202892
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.4020200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10260030445ليلىالرا عدنان احمد288514202893

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-21طرطوس10260003110جهينهرشا اسماعيل ونوس288614202894

409كاتب اولوزارة الماليةالال1906.0020161علميثانوية عامةثانوية1997-07-21طرطوس10010037000خالديهيزن بسام شدود288714202895

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1999-06-21طرطوس10280004304احالمأكرم وجيه القاضي288814202896

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال74.6720190كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

معهد1995-08-20طرطوس10150012098ازدهارفاطر بصير حيدر288914202897
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.3720174أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال272.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-03-02طرطوس10100012621رنجوسجانيت محمود حسين289014202898
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال260.0020118حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1991-01-01طرطوس10090032723وفاءباسل فائز محسن289114202899
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1991-01-08طرطوس10010105188سهامنجوى علي ديب289214202900

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.4820210أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

معهد1995-04-26طرطوس10100014148فاطمةوسام ابراهيم عبد الرحمن289314202901

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال63.7920160
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10280000151منيرهنوره نضال سالمي289414202902

409كاتب اولوزارة الماليةالال2318.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-01طرطوس10040017095سلوىمي حكمت سالمي289514202903

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-04طرطوس10160051358ليلى الراعيوردة يونس حمود289614202904

معهد2001-05-01طرطوس10260034359يسرىمرح مفيد سليم289714202905
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.3920210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال2921.0020210حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2002-01-12طرطوس10030033413هاالحبيب طه ابراهيم289814202906
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1999-08-02حمص04010600245وسامايمان محمد خضور289914202907
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال74.4020190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1994-02-04طرطوس10100009910صباحرزان رمضان علي290014202908
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.0820160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-02-21طرطوس10160078334سلمىصبا ماجد ملحم290114202909
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.3720130أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال3085.0020162ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-07-01طرطوس10260019650نوالفراس سمير عثمان290214202910

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالنعم115.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-10-28طرطوس10010161696ليلىوفاء ابراهيم درويش290314202911
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال312.0020055كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-08-16طرطوس10170004020ليلىعلي معروف سليمان290414202912
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1987-01-15طرطوس10090050557سجيعهمحمد علي فياض290514202913

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.42201210

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1994-01-25طرطوس10160078331سلمىيانا ماجد ملحم290614202914
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال73.7820150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01طرطوس10240008244ربيحهزياد جودات خضره290714202915
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10010127827اسمهان حسينكفاح محمد حمود290814202916

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-12-30طرطوس10280011847سالممايا حسن جاسر290914202917
المعهد التقاني 

الصحي
الال65.2520200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-10طرطوس10010145884املروال صادق شعالن291014202918

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-02طرطوس10090050080لبناهبه منير شيحا291114202919

معهد1975-09-20طرطوس10160120809هالهمياده عقل سليمان291214202920

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال57.6119970إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-28طرطوس10010146993سهامفداء محمد ونوس291314202921

الال139.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10160117960نجوىعلي محمود معال291414202922
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1967-02-06طرطوس10090022099سليمهسميه علي علي291514202923

معهد1979-07-16طرطوس10160078223ندوهرباب علي احمد291614202924
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.5019990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-06-25طرطوس10160000090نايفهميساء أحمد بالل291714202925
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.1420100أشعة

الال290.0020047كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-04-20طرطوس10280012844سهيالشعبان فرج علي291814202926
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1009فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

معهد1986-05-14طرطوس10260035548زليخهابراهيم احمد حمود291914202927
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال69.89200710

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2159.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-21طرطوس10280000371حميده حمدانمرح عبد الكريم خليل292014202928
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3628.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-20طرطوس10100007147عفافروان سمير ابو حمود292114202929

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1989-04-06طرطوس10177003526حسنارانيا ابراهيم بركات292214202930
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.7520110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال112.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-10طرطوس10040015883نسيمهنيرمين سمير غانم292314202931

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1976-09-01طرطوس10120005262هاجرالهام علي يوسف292414202932
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.5319960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20طرطوس10090019695نائفه صيوحاريج شوكت حلوم292514202933

معهد2002-01-01طرطوس10170030501اسمهانسوزان جميل جبريل292614202934
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.7120210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1994-01-01طرطوس10230026009أملشيرين صالح خاكي292714202935

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال79.4620140تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-25طرطوس10010157545هدىرهام سمير حديد292814202936

معهد1985-04-26طرطوس10010162365اديبةعبير محمود مرهج292914202937
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.2220050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2001-04-19طرطوس10040002166زينبفدى محسن حسن293014202938
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال76.7020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حمص04120064828هدىأمل محسن داود293114202939

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01طرطوس10090032741وفاءمضر فائز محسن293214202940

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3305.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-20طرطوس10160026473سلوى درغامنوره عيسى المودي293314202941

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

معهد2000-01-04طرطوس10170030511رويدهروان حيدر جبريل293414202942
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.6120200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-16طرطوس10230007714ابتسامهبا ربيع بعريني293514202943

معهد1997-03-12طرطوس10260003284نجودفاطمة عيسى عباس293614202944
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.5520190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-06-01طرطوس04130033887صعيبهنظميه ياسين سلوم293714202945

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.4220090إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

وزارة الكهرباءالال320.0020023ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-08-10طرطوس10090075453محاسنحمدان حسن داود293814202946
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

معهد2001-01-02طرطوس10100001854ريمرهف محمد سلهب293914202947

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال81.6920200مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
407مراقب مساعدوزارة المالية114كاتب

معهد1999-03-25طرطوس10250011054نجوىمرفت محمد سليمان294014202948
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.0720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-12طرطوس10110019625نديمهنسرين رمضان العلي294114202949

وزارة الكهرباءالال3528.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-20طرطوس10090039763سفيرهمحمد يوسف رجب294214202950
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1396.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-31طرطوس10020006187هيماعلي محمد مصطفى294314202951
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة الماليةالال1864.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-15طرطوس10010146674غصونعال فايز حسين294414202952

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1983-06-12طرطوس10160106513عدالسامر نايف حسن294514202953
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.5920128تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1993-01-15طرطوس10260022840آسياسالفة أحمد سالمي294614202954
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.7420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال1758.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-17طرطوس10040016414روعهبراءة محمد خدام294714202955

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد2000-10-02طرطوس10250011061نجوىسليمان محمد سليمان294814202956
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.1620200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1989-05-12طرطوس10090033968مفيدهحياة احمد عمار294914202957
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.8020110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة الكهرباءالال270.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-07-15طرطوس10110008495هناءحيدر ابراهيم صالح295014202958
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1998-03-03طرطوس10010092263سفرعلي يحي حسين295114202959
المعهد التقاني 

الصحي
الال85.5320190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-06حمص04010097013مرامهبه سليمان القزق295214202960

الال2031.0020163علميثانوية عامةثانوية1997-08-19طرطوس10010182855ثناءهادي يوسف بوفرود295314202961

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد2000-11-08طرطوس10090098220عبيررضا نضال احمد295414202962
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال62.0020210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع636

ممرض معالجة 

فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد1995-01-24طرطوس10240002442بسيمةمحمد أديب حمود295514202963
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال64.4420181

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال2133.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-06حماه05180029161غصونعال طاهر اسماعيل295614202964

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

معهد1994-08-27طرطوس10260006698نجيبهرغد احمد سليمان295714202965
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال69.3620150هندسة البرمجيات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1998-06-01طرطوس10090011498شمارهف أحمد محمود295814202966
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.7220180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2112.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-08طرطوس10010139994نجالءعلي حيدر علي295914202967

معهد1995-12-19طرطوس10160127414سميرهمحمود عدنان دراج296014202968
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال64.2120170معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

الال3660.0020142الكترونثانوية صناعةثانوية1996-06-18طرطوس10240019788ليلىاشرف عز الدين سليمان296114202969
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1988-07-15طرطوس10280012631اميرهعلي ابراهيم ابراهيم296214202970
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال65.9620129تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1988-04-22طرطوس10160016858أملساره احمد عمران296314202971

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3020100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1988-11-20طرطوس10160047654غادةوالء أكرم درويش296414202972
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.3320100إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-23طرطوس10260032724هيفاءرزان ابراهيم ابراهيم296514202973

الال335.0020099ميكانيكثانوية صناعةثانوية1989-01-10طرطوس10100009706عزيزه محمدعيسى محمد عيسى296614202974
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1960

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1990-01-03طرطوس10160048793ازدهارريهام عادل عبدالرحيم296714202975

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.0320090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

766 من 114صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-02-03طرطوس10160039966مطيعهضفاف عبد الحميد الشامي296814202976

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-14حلب02010173296سمرلورين فاروق غندور296914202977

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160081057غيداءرهام جمال حسن297014202978

معهد1991-06-10طرطوس10020014219أميرةدارين عيسى ياسين297114202979
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3320140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-01طرطوس10090056816تمينهفاطمه سليمان ضوا297214202980

الال1929.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-01-23طرطوس10120017167تمينههمام محي حميدوش297314202981
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1993-02-17طرطوس06020096857نهالرهام محمد الشامي297414202982
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-23طرطوس10240016779وفاءرزان هيثم عبد هللا297514202983
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.6720170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1991-04-01طرطوس10160126054جارحهأميرة معين أحمد297614202984
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال70.8820110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020038علميثانوية عامةثانوية1984-01-03طرطوس10110009035بديعةيونس حسين محمد297714202985

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01طرطوس10020017863شفيقهروال محمود احمد297814202986

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-17طرطوس10090093630ازدهاريارا منير حسن297914202987

معهد1988-04-01طرطوس10130005428فتاةسناء محمود حسينه298014202988

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.6420090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1984-03-20طرطوس10110024343رئيفةسحر محمد عيسى298114202989
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.6220040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال2940.0020153ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-01-05طرطوس10090042858سميرهعلي يونس فياض298214202990
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال3306.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-04طرطوس10100015184ردينا حسنمرح علي شعبان298314202991
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-25طرطوس10010156283ساميةريم علي نصر298414202992

معهد1996-01-09حمص10030026176رغدهصبا علي حسن298514202993
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال65.6220160أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-02-15طرطوس10010146430منالميرا ابراهيم سليمان298614202994
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال75.1420180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1991-01-02طرطوس10020014095منيرةدارين محمد محمد298714202995
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال69.6320110

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1544.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-25طرطوس10170037395نجاةابراهيم فائز وسوف298814202996
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1992-02-12طرطوس10090002628حياةريما علي الحجل298914202997

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.4320210تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد1991-01-08طرطوس10010125051سعدةأناديل ابراهيم يوسف299014202998

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.8720100

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-20طرطوس10220043594ليندىريم فيصل ديوب299114202999

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1973.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-12-27طرطوس10160058811بشرىنور فادي حسن299214203000
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال203.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-05طرطوس10260013643نبيههحسين محمود حسن299314203001
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

766 من 115صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

نعمال289.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-08-04طرطوس10090090384فاطمهميسون اسكندر عيسى299414203002
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

413كاتب اولوزارة الماليةالال1786.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-27طرطوس10230002151خديجه صالحيارا صالح ديب299514203003

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1987-01-30طرطوس10100023056سهاميسرى يوسف ابراهيم299614203004
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.4420080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-01-01طرطوس10110025679ثناءمايا عالءالدين خضور299714203005
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال74.5920200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-23حماه05070005514مهارهف سلمان االحمد299814203006

معهد2001-01-10طرطوس10100029245ثناءروان فؤاد ميهوب299914203007
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.0720200محاسبة

وزارة الكهرباءنعمال3085.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-16طرطوس10100022862علياعمار محمد حسن300014203008
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

409كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-08-07طرطوس10030036553كريمهدارين ياسين المحمد300114203009

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10040002767هدىلمى احمد حسن300214203010

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2040.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-16طرطوس10010136564هناديسندس علي حمدان300314203011

معهد1997-01-13طرطوس10010004734ناهيبتول حاتم عباس300414203012
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.5720180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1582.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-01طرطوس10220046724سعادعال عادل حسن300514203013
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15طرطوس10040002107مريمنهيله محمد دغمه300614203014

معهد1985-05-01طرطوس10220043722لبنامنال بهجت نوح300714203015

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3320060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1998-03-14طرطوس10220043213جميلهبشرى راتب يوسف300814203016
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.1920180مصارف وتأمين

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-21طرطوس10010056137فاتن الخطيبقمر بشار اسماعيل300914203017

معهد1982-01-01طرطوس10160066915مياسهسحر محمد ابراهيم301014203018

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال82.7220060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-12طرطوس10100003795داللجهان فيصل غنام301114203019

510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس10160127347عزيزهمحسن عبد العزيز وسوف301214203020
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1995-06-03طرطوس10090082216صديقةسحر محمد ديوب301314203021
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6920160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-07-15طرطوس04170102587مريمهال أسعد فرزات301414203022
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-20طرطوس10160066982نظيرهجهان هاشم عيسى301514203023

معهد1985-06-20طرطوس10090058000فائزةملك ماجد منصور301614203024

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.1320070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1997-01-01طرطوس10090080457مفيدةروان يوسف علوش301714203025
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5920160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01طرطوس10010129682سالفهعبير نديم طحبوش301814203026

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10090013785هالمرح مدحات شريف301914203027

الال174.00200610علميثانوية عامةثانوية1988-03-15طرطوس10160028749عزيزةماهر عبد العزيز وسوف302014203028

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090042850نجاةنغم سمير فياض302114203029
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409كاتب اولوزارة الماليةالال1851.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-20طرطوس10030016928املزينه يوسف احمد302214203030

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2000-07-20طرطوس10100016876حنانحال لؤي اسماعيل302314203031
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.7720210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-25طرطوس10280005887سميحهأسامة محمد سالمه302414203032
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1995-09-01طرطوس10010090538سميرهاليسار ناصر اسعد302514203033
المعهد التقاني 

الصناعي
النعم63.9020170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1994-06-26طرطوس10090075302انعامبتول هيثم خضور302614203034
المعهد التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب
الال68.7420150

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

15

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

معهد1996-09-08طرطوس10160116042مديحةمحمود محسن محمود302714203035
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.9120160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1994-01-04طرطوس10160150200عواطفرها صالح عمران302814203036

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.1620140مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2668.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-06حماه05180034804رويدهلوجين حسن عباس302914203037

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال315.0019950ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1976-01-04طرطوس10260023129نايالاحمد كامل ابراهيم303014203038
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15طرطوس10020014475عبيرمرح ماجد احمد303114203039

معهد2000-06-29طرطوس10100016738هناءروان هيثم اسماعيل303214203040
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.7420200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال434.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-07-10طرطوس10160081108منالوداد اديب محمد303314203041

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد1988-08-15طرطوس10010007033انتصارمروه علي درويش303414203042

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.0220080

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2352.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10230025050وداداريج كمال محمد303514203043

وزارة الكهرباءنعمال285.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-05-29طرطوس10100032638اميره ابراهيمرشا محمد ابراهيم303614203044
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1998-01-01حماه05120037891ميادهكنانه احمد ابو علي303714203045
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.7520190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال319.0020129الكترونثانوية صناعةثانوية1994-10-01طرطوس10280013785ليلىعلي عبد الكريم القليح303814203046
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1995-01-08طرطوس10180000738أنيسة زمامأريج حسن جمعة303914203047
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.6020150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

412كتاب اولوزارة الماليةالال1597.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-18طرطوس10260015922شهيدهرهف عمار الدالي304014203048

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-10-01طرطوس10240016251روبهبراءة محمد عباس304114203049
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال77.5420180معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

معهد2000-01-01طرطوس10100018191وصالرغد هيثم ميهوب304214203050
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال66.8920200إنشاءات عامة

وزارة الكهرباءالال3140.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10100024878املهديل بديع عباس304314203051
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

معهد1992-01-01طرطوس10160073317حسناداليا احمد مهنا304414203052
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.5420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الال268.0020043ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-04-15طرطوس10220012981سجيعهماهر بسام درويش304514203053
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1522.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-13طرطوس10120016724حسناعبير محسن صبح304614203054

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-07طرطوس10010035629سالملونا سميح علي304714203055

معهد1983-01-15طرطوس10120011390خدوجرانيه محمود منصور304814203056

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.5420020

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-15طرطوس10280016201وفيقةنغم اديب يوسف304914203057

معهد1992-04-18طرطوس10100015169ظهيرةراحيال علي شعبان305014203058
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.3220180تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

معهد1983-12-01طرطوس10160053169زواتداليا جهاد ابراهيم305114203059

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.6320060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2051.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10090059700الماروان وديع سودان305214203060

معهد1988-09-01طرطوس10180003883ماريهفاتن أحمد ملحم305314203061
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.7820110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1982-04-27طرطوس10020000404كوكبسماهر محمود ابراهيم305414203062
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.0020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090059699المارهام وديع سودان305514203063

409كاتب اولوزارة الماليةالال128.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-10-01طرطوس10010047758جوهرهنبيها محمد جابر305614203064

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1988-02-19طرطوس05070000045فايزهشيرين معن سويدان305714203065

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.2420090إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-09الالذقية06010375026حياة جعفرمنار احمد احمد305814203066

الال1885.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-01طرطوس10040022712سنيهفرح نزيه كناج305914203067

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2206.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-04-20طرطوس10270014730تماممراد نديم حمود306014203068

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

معهد2001-04-23طرطوس10010000165فاتنمايا علي خضور306114203069
المعهد التقاني 

الزراعي
الال88.2920210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1982-01-30طرطوس04180068205نزهههنادي محمد المحرز306214203070
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1220010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال151.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-12طرطوس10010076761ميليهدالل احمد علي306314203071

معهد1995-01-01طرطوس10166009844انتصارهبة محمود خضور306414203072
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.7620170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-01-01طرطوس10090075236ازدهاررهف حسين ريا306514203073
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8720180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10280009264سهيلهديما ابراهيم سالمه306614203074

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01طرطوس10010151271نوالمحمد بسام اسماعيل306714203075

معهد1999-08-01طرطوس10090093637ازدهارحال منير حسن306814203076
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.1620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1998-09-08طرطوس10010070196نبيههأريج أديب حسين306914203077
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.6220180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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معهد2000-01-02طرطوس10230023804هناءيارا صالح سلمان307014203078
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال71.6520190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

معهد1998-09-15طرطوس10090075275ازدهاررغد حسين ريا307114203079
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.2720200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1999-06-01طرطوس10090013301عفافوالء علي هزيم307214203080
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال65.7220190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-04-03طرطوس10270003148خضرهمروى بسام حمود307314203081

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-20طرطوس10010009387كوكب طوفانهبه علي اسعد307414203082

معهد1982-11-30طرطوس10020001271أميرةرباب علي اسماعيل307514203083
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01طرطوس10040001595ثنيهغدير رئيف ابراهيم307614203084

معهد1999-10-19طرطوس10180002155ساميهيارا محمد سليمان307714203085
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال74.9120190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-12طرطوس10090058670زينبختام علي عطيه307814203086

معهد1986-01-30طرطوس10010004129صفاأيهم عدنان جمول307914203087
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.9920060تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية
1054

الال242.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-12-17طرطوس10010104798فتاةشذى علي علي308014203088
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

معهد1982-11-30طرطوس00020001271أميرة الداليرباب علي اسماعيل308114203089
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-01طرطوس10160051967مسدخديجه علي محمود308214203090

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-26طرطوس10030042462فدوىيوال محمد علي308314203091

معهد2001-01-01طرطوس10020008551هناءرنيم عقيل عمران308414203092
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.7620200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1990-08-01طرطوس10040001017منىرؤى سلمان عيسى308514203093
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال71.8620130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1998-08-16طرطوس10090049984خطيرةفرح رفعت أحمد308614203094
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.5320200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2000-10-13طرطوس10160115804رحابريما سليمان سليمان308714203095
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.6520200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10240013370سهيالعبود شحاده خليل308814203096
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-23طرطوس10280020529سعاد احمدجيانا علي ونوس308914203097

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010123908فداءمرام احمد علي309014203098

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-17طرطوس10010043494هيفاءرائد جهاد حسن309114203099

معهد1996-08-31طرطوس10010082622هالإيزابيل علي ناصر309214203100

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال66.8520180مطبخ وحلويات

الال1939.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-12طرطوس10160128930ندوهعلي ابراهيم علي309314203101
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1983-04-23طرطوس10160006390نهادوفاء نسيم دال309414203102
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.6020060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال1732.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04طرطوس10020012894رانياسوسن علي محمد309514203103

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-03-21طرطوس10250008767هدىبتول أحمد سليمان309614203104
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال64.4620170

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01طرطوس10020028941يسرىآيه محسن ديب309714203105

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال181.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-24طرطوس10160150375خديجهريم علي محمد309814203106
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-01-01طرطوس10010120333سميرهجلنار عاصم مصطفى309914203107
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9120150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-15طرطوس10160058017اميره حسنرودينا احمد سليمان310014203108

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-19طرطوس10120002172زهرهريمان ابراهيم مهنا310114203109

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-23طرطوس10120004925فهيماميرفت محمد العيطه310214203110

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال166.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-10طرطوس10160072453نهالمنوى محمد حسن310314203111

معهد1991-01-01طرطوس10040007705نوال رستملبنى عدنان كنج310414203112
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.2120100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-08-17طرطوس10010004609ناديانغم ابراهيم منصور310514203113
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال79.6820180

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

410كاتب ماليوزارة النقلالال337.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-02-06طرطوس10040007908اسماءثناء عاكف سليمان310614203114

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1979-01-01طرطوس04010109491وردهميشلين الياس توما310714203115
المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.6719990بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال303.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-05-29طرطوس10160077938اديبهلما نزار احمد310814203116
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1992-01-10طرطوس05070034862نومهياسمين أحمد العجي310914203117
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3320120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2685.0020172تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1998-02-26طرطوس10040001611حنانكليم نزار اسماعيل311014203118
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1981-10-20طرطوس10160113145ليلىريما أحمد دال311114203119

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال67.0620040

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-21طرطوس10160081525فادياسماح غسان سليمان311214203120

معهد1995-01-20طرطوس10040009132اميرة هاللسراج نبيل حسن311314203121
المعهد التقاني 

الصحي
الال74.9420140طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-01-01طرطوس10260001680تمامفرح عمار رمضان311414203122

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.3320210

مصرف 

سورية 

المركزي

406مراقب مساعدوزارة المالية113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20طرطوس10090026171ليلى محفوضرضاب محمد عجيب311514203123

411كاتب اولوزارة الماليةالال1688.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10110025796أرينازينه عماد صالح311614203124

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-01-01طرطوس10160031692املنغم احمد محمد311714203125
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال70.9920200شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10طرطوس10250007671هندلميس نديم سليمان311814203126

معهد2001-01-01طرطوس05150107269هناءمايا شعبان فندي311914203127
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.3520210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1567.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020021218منىحنان سلمان علي312014203128

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال288.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-04-01طرطوس10010025245حليمهأمل سليمان علي312114203129
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1023مستثمر حاسوب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10010057380تمرهايمان علي علوش312214203130

412كتاب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1509.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-01حماه05190020201نهافاطمة وجيه عمران312314203131
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1987-03-02طرطوس10020039041هندرويدا علي ونوس312414203132
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.2520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-05طرطوس10260024668هناءكاترين يوسف ضوا312514203133

معهد2001-10-07طرطوس10240014693فاطمةدينا محمد محمد312614203134
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحةالال65.5620210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1128فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-18طرطوس10170036135عائدهكريستين نبيل طويل312714203135

معهد1989-03-12طرطوس10020039049سعده ونوسرؤى نديم زروف312814203136
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.1820110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15طرطوس10090010127فاطمهشاديه يوسف سالمه312914203137

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالنعم1579.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10120003224غينيا حمودعال محي الدين حمود313014203138

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-14طرطوس10010026835سهاموسيم عدنان عيسى313114203139

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-05طرطوس10090033753انيسهرغده محمد عجيب313214203140

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1569.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-26طرطوس10260031820امالغصون مصطفى مصطفى313314203141

معهد1998-09-08طرطوس10020000258ليلىناتالي محمد دكروج313414203142

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال64.4320210
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-12طرطوس10040015675مسيرهعبير عدنان احمد313514203143

409كاتب اولوزارة الماليةالال167.0020049علميثانوية عامةثانوية1986-01-31طرطوس10090068243نظيمهرامي طاهر طرموش313614203144

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال247.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10260004112ميلية اسعدآمنه علي خضر313714203145

نعمال288.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-05-05طرطوس10270008016روجينااليسار علي محمد313814203146
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10240000704شاديهروعه نزيه اسعد313914203147

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-05طرطوس10100024950سميرهأريج وجيه سعود314014203148

معهد1995-04-15طرطوس10160140582ليلى سليمانعال مؤيد يوسف314114203149
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.7520180أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-04-03طرطوس10010114741سوهاريم شحاده غانم314214203150
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.2020190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال2970.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-30طرطوس10030040473اليدارهف ابراهيم ديوب314314203151
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0020016علميثانوية عامةثانوية1983-03-22طرطوس10160121665سعاداحمد علي حسن314414203152

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2430.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-15طرطوس10030046397شاديهروان محمد قاسم314514203153

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-01طرطوس10180007251مريمهناء كامل سليمان314614203154

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03طرطوس10050020232نوالهبه حبيب عيسى314714203155

409كاتب اولوزارة الماليةالال1669.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10100033148سراءعال سهيل حمدان314814203156

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

413كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-20طرطوس10230024075سميرهنيرمين نعيم احمد314914203157

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1176

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20طرطوس10180007263مريم أسعدغاده كامل سليمان315014203158

معهد1991-02-23طرطوس10240002541رويداياره نبيل سعد315114203159
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.9020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-11-09طرطوس10160153854سعادموسى ابراهيم حسن315214203160
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.57200910ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1984-09-30طرطوس10170009349اميرة شعبانسهى هاشم علي315314203161
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال70.6020070محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

معهد1987-08-17الالذقية06020008016ساميهرلى فيصل ياسين315414203162
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.4520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1974-02-10طرطوس10010116736انيسةامل احمد ابراهيم315514203163
المعهد التقاني 

الصحي
الال73.0419940صحة عامة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-01-30طرطوس10260036193عبيرشذا سمير سليمان315614203164
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.6520200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1968.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-03طرطوس10220015557رفاءيعقوب طالب محمد315714203165
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-03طرطوس10270016864هويدالبانه سام خليل315814203166

معهد1983-11-10طرطوس10160010130الهامهادي علي سليمان315914203167

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.6220050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1504.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-26طرطوس10220037822وهيبهرهف عزيز حسن316014203168

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20طرطوس10270010492بسمهمنار عباس غانم316114203169

معهد1998-04-17طرطوس10160134937اسمهاندعاء منصور ناصر316214203170
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال79.5720180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1985-03-15طرطوس10260016396عليهرؤى علي اسماعيل316314203171
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.9620060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3410.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-07-12طرطوس10140015124ماريراما احمد ابراهيم316414203172
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1010فني صيانة

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1999-01-20طرطوس10160056925حنانميس بسام درويش316514203173
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال79.1820190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

410كاتب ماليوزارة النقلالال329.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-12-18الالذقية06010311864املحنان محسن حسين316614203174

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1753.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-08طرطوس10280007426لوراليليان علي عمران316714203175

وزارة الكهرباءالال3018.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-08-03طرطوس10120016228يسرى ابراهيمابراهيم مالك ابراهيم316814203176
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-04حمص10270013786مجدإباء احمد حسن316914203177

معهد2001-07-20حماه05190010829فتاةبشرى هاشم خضور317014203178
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال83.3520210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال1529.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-20طرطوس10020024296سعادهبه محمود سقور317114203179

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1996-04-28طرطوس10010063532انتصارضحى نورس حمود317214203180
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.6620170تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

410كاتب اولوزارة الماليةالال2451.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-01طرطوس10160128090ابتسامهديل هيثم عزاتي317314203181

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

نعمال257.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-01طرطوس10220015101سميره درغامناهد بهجت راضي317414203182

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1998-08-21طرطوس10010153564الهامنورا رمضان ابراهيم317514203183
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.8820180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1998-01-01طرطوس10040012900روعهزينب عدنان محمد317614203184
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال85.3920170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1992-09-01طرطوس10160080768ليلىعائده عدنان عيسى317714203185

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال72.0320140مطبخ وحلويات

الال290.0020018خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1983-03-02طرطوس10020010795سميرهوسام احمد احمد317814203186
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

412كتاب اولوزارة الماليةالال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-15طرطوس10010118876هاجرعمار محمود هندي317914203187

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1999-01-09طرطوس10220012621ليلىشريف يوسغ منصور318014203188
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8720200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1992-03-10طرطوس10090022329ماريهلمى احمد جوهره318114203189
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-30طرطوس10020010643حناننسرين منير علي318214203190

وزارة الكهرباءالال263.0020110ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-03-02طرطوس10220016362سحرنذار احمد علي318314203191
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد2000-03-18طرطوس10100019823رامياهبه فراس حيدر318414203192
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال78.4320200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1999-05-01طرطوس10260012625زهيةنور عيسى عباس318514203193
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال68.8520200شبكات حاسوبية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

الال260.0020006حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-07-05طرطوس10230023233وجيههرفعت حسن عساف318614203194
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1989-09-30طرطوس10090009761فاطمةردينة احمد منصور318714203195

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.1820110إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

ثانوية صناعةثانوية1992-08-03طرطوس10020034122هيامحسن ابراهيم حسن318814203196
آليات ومعدات 

زراعية
الال3846.0020131

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-30طرطوس10280017768مديحهثائر محمد بدور318914203197

نعمال1752.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160074970نزيها أحمدمعن عادل حبيب319014203198
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

الال3361.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10260015782وديعهميس محمد خدوج319114203199
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1994-06-09طرطوس10260006445داللسماح صالح شعبان319214203200
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةنعمال71.3220150

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد2000-01-26طرطوس10120015573انعامبتول وارس أبوأسعد319314203201

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.3220210عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

وزارة الكهرباءالال3863.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-07-21طرطوس10100030948امتثالالمهند فيصل الشيخ319414203202
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1978-06-01طرطوس10120003276نبيلهرؤى سامي مرجان319514203203
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.3219990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

نعمال168.0020105علميثانوية عامةثانوية1992-01-30طرطوس10270010544اسمهانأيهم علي صالح319614203204

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية1177

معهد1978-04-01طرطوس10160075789يمناغرام محمود خلوف319714203205

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.6820030إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1989-01-03طرطوس10280012655مفيدهمنى حسن علي319814203206

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.6120100إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-20طرطوس10260007713شفيقهميساء كاسر سليمان319914203207

الال300.0020007التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1981-08-07طرطوس10040026929اكتمالحسان محمد علي320014203208
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

الال139.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-15طرطوس10270007853مجدغيث اكرم سليمان320114203209
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

الال125.0019940علميثانوية عامةثانوية1973-04-24طرطوس10160053116بديعهفيصل محمد ابراهيم320214203210

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1982-06-08طرطوس10220018546سعادمياسه بدر يوسف320314203211
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1620020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-08-04طرطوس10260029998فاتنجنى فؤاد احمد320414203212
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.5820200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1985-05-01طرطوس10090094998مديحاميرال محمد بيضون320514203213
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال62.7320080محاسبة

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
127منشئ رئيسي

معهد1990-06-30طرطوس10230016798فائزةرهام أحمد عيسى320614203214
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2620110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-04-24طرطوس10120001442حسنا صارمميسم كاسر شحود320714203215

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-07دمشق10170012682سهاموئام علي ديوب320814203216

الال2287.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-09-30طرطوس10230011308ريماأيمن علي حمود320914203217

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية1176

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2044.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-24طرطوس10280008597اعتدالميس علي جمعه321014203218

وزارة الكهرباءالال3195.0020132كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-02-05طرطوس10100026442لطيفهغدير عبد هللا عيسى321114203219
عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء1162

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1999-07-26طرطوس10040014794سمربثينه ابراهيم محمود321214203220
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.8620190أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-30طرطوس10150003476جهينارواء صالح سليمان321314203221

معهد2001-01-22طرطوس10040014828سمربراءة ابراهيم محمود321414203222
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.0020200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01طرطوس05190000838هياملمى علي عيسى321514203223

معهد1982-08-15طرطوس10160100424خديجهرجاء سعد هللا خضور321614203224
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال67.1020030المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1975-11-26طرطوس10160125474كوكبتغريد ماجد احمد321714203225
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال60.8819960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10230022494ميساءريتا مطيع حسن321814203226

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01طرطوس10050005360عواطفنور احمد احمد321914203227

معهد1993-01-05طرطوس10030023184نهالفاطمة اسماعيل نجوم322014203228
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10090017693فريزامنال عبد الناصر شعبان322114203229

معهد1985-05-12طرطوس10090054377مريمعدنان عزيز ضوا322214203230

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.5820108إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد2001-09-26طرطوس10250000980لينالوما ابراهيم سليمان322314203231
المعهد التقاني 

الزراعي
الال76.3120210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1980-12-02طرطوس10100006819هاجرمنال غازي سلمون322414203232

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال59.2920020كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1543.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10240002931نبيلهغدير هيثم سعد322514203233
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1999-01-01طرطوس10160085230زينهنيرمين سهيل حسين322614203234
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.8520200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-04-01طرطوس10020044425خضرهرويده محمد علي322714203235
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الال2668.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10160117375اميرهاليسار رفيق احمد322814203236
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2460.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-20طرطوس10090021429رباجنا صالح حمود322914203237
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-02-13طرطوس10280003685غادهزينه عيسى حلوه323014203238
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.4320200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1713.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-03طرطوس10090023896ليلى جديدزينب علي ميهوب323114203239

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10020006175كفاحنغم بشار مصطفى323214203240

معهد2001-07-04حماه05070003461ربىرهف حسين شيخ نبهان323314203241
المعهد التقاني 

الصحي
الال88.3020210معالجة فيزيائية

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الدفاع162ممرض

ممرض معالجة 

فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد1988-08-18طرطوس10030007061حليمهسالم علي غانم323414203242

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال80.7020080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال1802.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-15طرطوس10260002848آمنةسليم احمد حسن323514203243
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01طرطوس10220017342سحرلودا احمد علي323614203244

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15طرطوس10090016158علياشذى محمد جديد323714203245

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1710.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-15دمشق04030031860غيثاءمي احمد الخضور323814203246

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

معهد2001-01-15طرطوس10160092605رنهشذا محمد ناصر323914203247
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.1420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1986-09-25طرطوس10020011538فهيمههناء محمود معال324014203248
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال67.7320080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة الكهرباءالال3240.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-11-26طرطوس10280008857نادياعمار علي اسماعيل324114203249
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

معهد1994-05-11طرطوس10230001901جمانةسمر علي عمار324214203250

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.8920140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال134.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10110001004اماثلعروبه أحمد مرجان324314203251

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

414كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-12-04طرطوس10120012459نجالميلدا توفيق زيدان324414203252

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1990-09-10طرطوس10030035812لمىجنى جرجسر ابراهيم324514203253

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال67.0720200مطبخ وحلويات

وزارة الكهرباءالال3049.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-10-15طرطوس10120015571انعامعلي وارس ابواسعد324614203254
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01طرطوس10140002829شهيره عيسىريم علي محمود324714203255

معهد1991-02-20طرطوس10110001627وريثةدارين محمد سلطانة324814203256
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال2957.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-04-07طرطوس10100028948هناءحيدر ايمن غنام324914203257
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

412كتاب اولوزارة الماليةالال2055.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23طرطوس10260026620رابيهايه عماد غانم325014203258

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1992-03-23طرطوس10270012048مريمسمارة احمد عيسى325114203259
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.9120130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

414كاتب اولوزارة الماليةالال2435.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10090109126عبيرليالي ياسر جنيدي325214203260

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1902.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040023016ناديارنيم احمد شاهين325314203261

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

معهد1991-08-12طرطوس10220039647سميرةبشرى محمد أسعد325414203262
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.4720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-18طرطوس10110025193سهامديما بسيم صالح325514203263

معهد1998-05-25طرطوس10260030719فتاةرهف عبد الكريم احمد325614203264
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال67.3920190هندسة البرمجيات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1991-07-25طرطوس10010151500نجاحنرمين غانم عطية325714203265

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.9020210مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال197.0020123علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160112673نبيهاعلي عبدالكريم علي325814203266

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1995-11-01طرطوس10030021201جنانديمة محمد موسى325914203267
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.3720160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30طرطوس10160139978منالمادلين نبيه بدره326014203268

معهد1992-08-08طرطوس10160141025بهيهعلي رامز ابراهيم326114203269
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.5720148تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-22طرطوس10090075408سهيالاريج ابراهيم الصيوان326214203270

معهد1995-01-01طرطوس10020004144منيرهمرام سليمان محمد326314203271
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال1991.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10170003492املزينب حيدر حيدر326414203272

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1990-07-07طرطوس10160106021ليلىعفراء نديم محمد326514203273

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.6420140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1990-01-17طرطوس10090024128الهامرزان نادر اسعد326614203274
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.8420100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال2396.0020131علميثانوية عامةثانوية1995-06-29طرطوس10140012060عائدهغدير احمد سلوم326714203275

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3298.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10160069779عواطف مصطفىخضر احمد مصطفى326814203276
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1959

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال160.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-08-01طرطوس10100022604فوزيهباسمة محمد حاتم326914203277

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1988-07-30طرطوس10120003522كوثرلورة انيس علي327014203278

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.7320090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال325.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-08-10طرطوس10170011104نوالعال يوسف جهجاه327114203279

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-01-10طرطوس04150001994تفاحةوفاء احمد بدران327214203280

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.7120100عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-25طرطوس10100021507نوالخلود عيسى سلمان327314203281

معهد1993-01-02طرطوس10090096013أملميرنا شعبان وسوف327414203282
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.5920120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01طرطوس10120003877بلديهالهام احمد محمد327514203283

وزارة الكهرباءالال235.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-10-08طرطوس10270013861نبيههنسرين محمد ابراهيم327614203284
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد2000-01-01طرطوس10260002217ميادةعلي أحمد سلمان327714203285
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.4820201تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1994-01-01طرطوس10010147037ليندامنال حسن شاتيلي327814203286
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-05طرطوس10280013000حمامهناهد حسن علي327914203287

معهد2001-07-05طرطوس10160125353هندحياة صفوان عباس328014203288
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال84.2920210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10طرطوس10260023876هندهبه يوسف ريشي328114203289

معهد1992-08-18طرطوس10010088242نهلةرنا نعمان حبيب328214203290
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0020067علميثانوية عامةثانوية1985-04-17طرطوس10010029524منصورهعلي محمد حسين328314203291

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-23طرطوس10150001726مريمدياال منير ابراهيم328414203292

معهد1988-01-01طرطوس10090019982جهينهنور ابراهيم ديب328514203293
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.7520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10010134553داللرويده محمود علي328614203294

معهد1996-01-01طرطوس05200095655مجيدهرنيم حامد ونوس328714203295

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.1520210

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10100024631سميحهأشواق يوسف ديوب328814203296

معهد1993-06-15طرطوس10180004820ليندامجدولين كاسر سعود328914203297
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.2620140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-22طرطوس10180002356نوالعلي محمد ابراهيم329014203298

الال1617.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-04طرطوس10230024277رئيسهسوزان رفيق احمد329114203299

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-08-10طرطوس10030021140ودادعال محمد سليمان329214203300
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.7520210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-09طرطوس10260040889ربىصبا رامز رحال329314203301

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1980.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-30طرطوس05070007763روسيانور عالم الحسن329414203302

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1995-08-01طرطوس10140009409سميرهرزان هيثم حمود329514203303
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4520150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1662.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-31طرطوس10160090010فاطمه سليمانزينب حمزه ابراهيم329614203304

معهد1985-05-01طرطوس10090042029عائدةسناء محسن سلوم329714203305

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

1134فني كهرباءوزارة الصحةالال64.3420060كهرباء

معهد1993-01-01طرطوس10010071178اسمهانرماح جمال ابراهيم329814203306
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال85.2820124هندسة البرمجيات

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
408منشئوزارة المالية15
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الال238.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-10طرطوس10260020828حميدهرحاب علي سالمي329914203307
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-09طرطوس10010097200عفيفهسوزان علي شدود330014203308

وزارة الكهرباءالال268.0020108ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-01-13طرطوس10090038840جهينهربيع ابراهيم ديب330114203309
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1996-02-27طرطوس10160064733غاليهمرح علي احمد330214203310

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.0920180

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة الماليةالال2276.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-22طرطوس10250002777سعادصالح محسن حسين330314203311

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-10طرطوس10280004144جوهرهردينه يحيى حمدان330414203312

معهد1990-02-02طرطوس10150003719ملكهصالح سهيل سالمه330514203313
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال64.3520129المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1999-09-24طرطوس10220043190جميلهمريم راتب يوسف330614203314
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.3520200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020003أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-24طرطوس10090048806نادياسامر علي شدود330714203315

الال1772.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-21طرطوس10270013609بشرىأحمد حبيب ابراهيم330814203316
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد2000-01-28طرطوس03270000689اكتمالاسماعيل علي عطاف330914203317
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال64.7220201معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

411كاتب اولوزارة الماليةالال143.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-04-25طرطوس10160009910سعادنسرين سليم شلوف331014203318

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال104.0020010علميثانوية عامةثانوية1975-07-25طرطوس10260012824مريمسحر فهد غانم331114203319

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1994-01-05طرطوس10220027161سميرهساندي سهيل أحمد331214203320
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.3920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1713.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10250012370هنادهحال فارس سليمان331314203321
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةنعمال2144.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-01طرطوس10260015540شاديه رحالرهف محمد عبدهللا331414203322

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1999-09-15طرطوس10250010195عفافرهف غسان حسن331514203323

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال75.6120210تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

معهد1993-01-10طرطوس10020031848فاطمهميمونه يوسف شاليش331614203324
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال67.2020120

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15طرطوس10270007279حليمهنسرين محمد غانم331714203325

411كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-08-23طرطوس10090038255انطوانيتعبير ميالد بشاره331814203326

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-03-01طرطوس10120016104سفيرهرواد محمد عباس331914203327
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال65.0720165

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

الال327.00201110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-01-05طرطوس10260026429توفيقهمحمد احمد ميهوب332014203328
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20طرطوس10100024633سميحهرنا يوسف ديوب332114203329

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-05طرطوس10160076338ناهيهمنادر محمود ابراهيم332214203330

معهد1990-01-01طرطوس10160058635نديمهريم هاشم ميا332314203332
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال65.1520180مخابر
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معهد1999-01-03طرطوس10220023130عايدهعفاف جبر حسن332414203333
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.7320180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01طرطوس10260034353ساميهريم رامز سليم332514203334

معهد1990-01-01طرطوس10230015364حسنهباسل حكمت محمد332614203335
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال66.79201110المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

الال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10090089810اسمهانعفراء انيس ميهوب332714203336

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10260034355ساميهرنيم رامز سليم332814203337

معهد1993-10-01طرطوس10120000205علياعزه عادل اسعد332914203338
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال218.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-06-01طرطوس10150001800نجاةسام ناصر دال333014203339
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2254.0020148أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-10طرطوس10220014515ليناعمار محمود مرعي333114203340
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-24طرطوس10160034560نهالعلي محمود اسود333214203341
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1998-09-04طرطوس10170009960حياتنور محمد سلمان333314203342

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال66.1120200أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد1990-01-31طرطوس10280009707نظيرهنوره ابراهيم شاهين333414203343
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال75.9520100

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد2001-01-02طرطوس10260005840مهايعقوب علي ابراهيم333514203344
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.7120200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1975-02-07طرطوس10220023095سميةفادية حبيب حسن333614203345

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.4620000إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-12طرطوس10160028889اسمهانزينب وجيه الشمالي333714203346

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال3746.0020130تمديدات صحيةثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10010129481ليلىغدير سمير ديوب333814203347
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-15طرطوس10010101454سميرهوعد حسن مرعي333914203348

معهد1993-01-25طرطوس10020007177يسيرخبدر آصف محمد334014203349
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.1320153زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2002-01-01طرطوس10160140975املآيه عياش حسون334114203350
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال67.8220210شبكات حاسوبية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-30طرطوس10240018558جميلهريتا جابر محمد334214203351

معهد1999-07-01طرطوس10020036147سحرمها علي يونس334314203352
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.3520210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-05-20طرطوس10160117479فاطمه صبحفرح عادل صبح334414203353
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1979-11-26طرطوس10010163099اسمهانهاال كامل مونس334514203354
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.4419990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال302.0020088ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-08-01طرطوس10090010770سليمهشاهين معين شاهين334614203355
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1986-11-20طرطوس05190017460بديعهديما احمد سلمان334714203356
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال67.4320070

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني
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معهد2001-03-01طرطوس10110029195شهيرةشهد العسل بسام شبابه334814203357
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.6820210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

411كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-10طرطوس10110016095كليمهامانه محمد محمد334914203358

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1320.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-21الالذقية06220016024صيطه هاللهحال حسام طربوش335014203359

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-25طرطوس10170001836تركيهحسين عارف علي335114203360
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-09طرطوس10260000788محسنهآيه مصطفى محمد335214203361

معهد1992-01-01طرطوس10160141002املرؤى عياش حسون335314203362
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.6920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال187.0020106أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-27طرطوس10160046244نجاةعمار يوسف يوسف335414203363
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1983-10-01طرطوس10160155482يمنىروال فؤاد خضور335514203364

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال89.5520040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال3297.0020172حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10090094650ندىاحمد سميح كلتوم335614203365

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1996-03-19طرطوس10160137502ليلىمحمد رجب حسن335714203366
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.3920192أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08الالذقية10120012914فدوهعال محمد حسين335814203367

وزارة الكهرباءالال310.0020122كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-07-10طرطوس10160134919مريماحمد عيسى اسماعيل335914203368
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1959.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-13طرطوس10160101557ميادهحال هيثم محمد336014203369

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1986-01-31طرطوس06100005906املايمان امين سعيد336114203370
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال65.8420100محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

معهد1981-01-01طرطوس10100012121فريدههاله احمد احمد336214203371
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.0420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-06-02طرطوس10260030461عفافحسن منذر يوسف336314203372
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.3420210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-11-16طرطوس10260037473ليلىهبه بسام سليمان336414203373
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.6920160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقلالال2800.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-07-10طرطوس10110021740فايزهرهف زهير حسن336514203374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1998-04-05طرطوس10160131449لوناراما محمد ابراهيم336614203375
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.9120180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1989-04-24طرطوس10260018118سهيالعمار غسان عثمان336714203376

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.8220102إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1982-05-01طرطوس10240012354ربيحةمنال عبد الكريم عيسى336814203377
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2920020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1756.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10100022471يسرىعمار محسن مخلوف336914203378

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1654.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-10طرطوس10260032306سهيالمايا محسن يونس337014203379

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-18طرطوس10260000786محسنهيارا مصطفى محمد337114203380

411كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020039علميثانوية عامةثانوية1984-04-19طرطوس10090064021جهينازياد يوسف خليل337214203381

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179
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409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1777.0020164علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160127913سناءلؤي فؤاد اسماعيل337314203382

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-05طرطوس10020040375منتهىصفيه محمد بريه337414203383

الال2080.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-08طرطوس10170016690حميده بعرينيمايا حسن دعكور337514203384

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال2225.0020132علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10030029584ازدهارمحمد عرفان عالن337614203385
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

معهد1992-03-04طرطوس10160112597سميهرشا محمد يونس337714203386
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-10-07طرطوس10160121064زينبحسن حبيب عيسى337814203387
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.5220130ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1988-03-17طرطوس10160012652سهامبراءة هاشم سليمان337914203388
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.3120080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-11طرطوس10100025121حنانريم وديع عبود338014203389

الال278.0020099تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1991-03-28طرطوس10160119595نهدهنور العين جالل جمال محمد338114203390
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10240013581جميلهرزان خليل خليل338214203391

410كاتب ماليوزارة النقلالال290.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-04-18طرطوس10010104112يازينوار شريف عسليه338314203392

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-01طرطوس10160113079وهيبهسجى علي زينب338414203393

الال143.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-05طرطوس10160041593سعادمحمود علي علي338514203394
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد2001-01-05طرطوس10160117693ثنيهمحمد جابر سليمان338614203395
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.3620200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
1131

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
635مساعد فني أولوزارة الصحة162ممرض

معهد1996-02-15طرطوس10220019033هندوسيم رمضان داؤد338714203396
المعهد التقاني 

الصحي
الال60.1820190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-07-01طرطوس10160100217نجيحةسماح علي اسماعيل338814203397

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.5920170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1988-01-01طرطوس10100001332نسيبهروعه يوسف حسن338914203398
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2620080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-15طرطوس10100022662حليمهعيسى خليل احمد339014203399

معهد1984-06-01طرطوس10090032574فريزهرنا محي فياض339114203400
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال67.3120070األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

412كتاب اولوزارة الماليةالال1884.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-04-27طرطوس10260016904غصونعلي نهاد سلمان339214203401

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01طرطوس10160158172فاطمهديما خضر حسن339314203402

معهد1996-05-05طرطوس10160056802رائدههبه دمر خضر339414203403
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال70.7920160تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال3038.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-18طرطوس10100025047فاطمهاحمد انور سليمان339514203404
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
1162

معهد1988-06-26طرطوس10160013865ماريهحنان محمد عبدالرحمن339614203405

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.4220090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01طرطوس10160013384فاطمةلبنى اسماعيل سليمان339714203406
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الال3163.0020135حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-10-22طرطوس10220022181وطفا شاهينمحمد سامي بدران339814203407
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2996.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-07-01طرطوس10100017335جهينهاحمد خليل حمود339914203408
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد1981-01-04طرطوس04010005821فاطمةصفاء محمد جنود340014203409
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8720010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-15طرطوس10260000908ميادهلجين محمد سليمان340114203410
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال65.1720190

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1986-09-13طرطوس10150003567لومندهنيرمين اديب سليمان340214203411

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.1820070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

409كاتب اولوزارة الماليةالال2375.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-05طرطوس10040016054عائدههديل حسن ابراهيم340314203412

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-16طرطوس10220009671نجلههديل كمال ابراهيم340414203413

معهد1987-11-27طرطوس10160113607غادةعال محمد خضور340514203414
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.1320070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-11-10حماه05180009757انطوانيترنيم افرايم عاصي340614203415

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال72.2520140مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1981.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020010344منىماهر علي محمود340714203416

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-10-26طرطوس10160114381نديمهموني عدنان صالح340814203417

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال80.2520060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1999-01-02طرطوس10100024285فادياريتا وديع ديوب340914203418
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال67.2320190تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال288.0020058التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1987-09-10طرطوس10010012397حياةغدير صالح ناصر341014203419
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-06طرطوس10040016077زينبميس علي ابراهيم341114203420

معهد1998-05-23طرطوس10160036809رجاءماريا سام نوح341214203421
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال71.7220170

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1986-06-28طرطوس10160078440عربيهريم كمال علي341314203422

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.1520090إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة الكهرباءالال2749.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-06-30طرطوس10230012400حنان المنصورغيث يوسف قرفول341414203423
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-08طرطوس10260037796نظيرهزينا عدنان عبد هللا341514203424

معهد1993-02-25طرطوس10010134963احالمرنا محمد سالمه341614203425
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1852.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10040026508ماريهكندا حيدر علي341714203426
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01طرطوس10100009999هندزينه علي غنام341814203427

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10دمشق10110019083منىوصال فيصل هدبه341914203428

الال224.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-09طرطوس10260024717هنداحمد يونس معروف342014203429
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-03طرطوس10090032452فادياحسام سهيل عاصي342114203430
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معهد1989-05-20طرطوس10160101054بديعهدعد احمد ونوس342214203431

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.5420110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-20طرطوس10090004342وفيقهمرفت امين صالح342314203432

الال261.0020062ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-30طرطوس10020017073سحرسلمان هيسم الصافتلي342414203433
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

معهد2001-01-06طرطوس10220044706رامياريم علي قبو342514203434
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.1520200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-01-01طرطوس10160033322ميسونهبه أيمن غانم342614203435

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.7220170

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1998-06-04طرطوس10160099540عائدهمجد حافظ يوسف342714203436

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.3120190

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1998-05-01طرطوس10010008050نهىربا محمد عبيدان342814203437

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال68.6020180

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد1986-01-30طرطوس10110005668حليمهيسرى محي ضاهر342914203438

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.6320050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال3007.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01طرطوس05160013977املحال بركات بركات343014203439
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1961

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1984-03-11طرطوس10220032122انتباهرال يوسف احمد343114203440
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7720070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-11-15طرطوس10160089777هدىميس محمد دايري343214203441
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال66.5020150تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1984-10-21طرطوس10260010817شفيقةكندا سلمان درويش343314203442

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.3420070إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1984-05-20طرطوس10030042837وجيهارشا علي ديوب343414203443

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.8220090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال126.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-03-03طرطوس10010004408هندكرم علي علي343514203444

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01طرطوس10100016652سمرجولين بهجت رحال343614203445

معهد1987-01-06طرطوس04040031633لوريسنغم مالك منصور343714203446
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.1420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-25طرطوس10260017982تمام أحمدبشرى محمود عبد الرحمان343814203447

معهد1990-04-27طرطوس10220031831مريمغيداء أحمد رسالن343914203448
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.3320110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10طرطوس10090077765انطوانيتريما وليم حداد344014203449

الال2934.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-07-10طرطوس10250010679صفاءخضر فراس محي الدين344114203450
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1994-01-10طرطوس10020042450املرشا علي أغا344214203451
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8620130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-01-20طرطوس10220046101بسيمهكنانه ابراهيم احمد344314203452
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2420180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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وزارة الكهرباءالال3462.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-03-10طرطوس10010143928رابيهنسرين حسين يوسف344414203453
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1993-04-20طرطوس10270014396منىعال حامد سليمان344514203454
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.2620150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال3516.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-10طرطوس10010063783رقيهميس علي حمدان344614203455
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

413كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-02-10طرطوس10090058121سميرهسوزان محمد العص344714203456

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1818.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-15طرطوس10100018839هياممناس نظير حسن344814203457
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-09-12طرطوس10160070592هيامعالء بهجت نيعو344914203458
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.7520146

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1994-07-15طرطوس10030037058ورودحال نادر رمضان345014203459
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.5520150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1982-01-02طرطوس10160027277وجيهاابتهال صالح عيسى345114203460
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال73.3720020

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020111أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-09طرطوس10280003140غادهخضر علي سليمان345214203461
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

معهد1977-10-01طرطوس10220012080تمينهليلى عبدالكريم رضوان345314203462

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.2220060إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2299.0020143علميثانوية عامةثانوية1995-04-01طرطوس10180007859ريماهاني عالء الدين ابراهيم345414203463

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-28دمشق06110040184منتهىنسرين سهيل حيدر345514203464

معهد1985-03-06طرطوس10090032296بهجهريما علي عجيب345614203465
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.7620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-06طرطوس10230015119سميره عمرانزينب نديم ديب345714203466

معهد1986-09-05طرطوس10110021248فاطمةلبينة ابراهيم حيدر345814203467
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-08طرطوس10090006822سحررحاب يعقوب ناصر345914203468

وزارة الكهرباءنعمال3583.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-10-05طرطوس10160095327سمرروال طه حسين346014203469
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد2001-05-04طرطوس10240015517فدىنبال نديم احمد346114203470
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال82.8020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-01-10طرطوس10230001587سعادسوزان فؤاد شوباصي346214203471
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10طرطوس10020021658ميلياعلي حسن حسن346314203472

معهد1986-07-01طرطوس10160050300ربيحةسناء محمد قاسم346414203473

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.0720070

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-28دمشق10110019080منىسمر فيصل هدبه346514203474
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10110032692جهينااهداب محسن دال346614203475

معهد1991-04-30طرطوس10180003863سامياسماره شعبان احمد346714203476
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.5320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-08-01طرطوس10160100671عائدهرشا سمير يونس346814203477
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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معهد1990-01-06طرطوس10220027154صباحرنده شعبان حمدان346914203478

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.4420100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-15طرطوس10040008402منارنورا بهزاد بيشاني347014203479

الال2787.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-13طرطوس10160147792يمامهميرنا عاصم ابراهيم347114203480
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1999-12-26طرطوس10280004307احالمجواهر عز الدين القاضي347214203481
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال79.9220200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة الكهرباءالال2850.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-04-07طرطوس10240011766دارينغدير نبيل يونس347314203482
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
218

معهد2001-01-01طرطوس10100003576سهامعال باكير باكير347414203483
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.5520200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-02طرطوس10010141272بهيره عيسىمنال ناصر حمدان347514203484

الال3523.0020146كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10020011951غزوهمحمود حسن محمد347614203485
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال3778.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-04-21طرطوس10100007185سهاممها محسن ابوحمود347714203486
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1983-11-10طرطوس10060011507غاليهرنا عزيز دياب347814203487

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.8020070إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10طرطوس10030002321فلايرميشلين الياس رزوق347914203488

معهد1991-04-12طرطوس10040017946سهيلههبة محمد عبد الرحمن348014203489
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.9020120زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1986-10-26طرطوس10010103552ليلىانا محمود علي348114203490
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.4020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1797.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-17طرطوس10160067445مركزانرزان علي فرج348214203491

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01طرطوس10020010543ليلىعلي محمد نجمة348314203492
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1982-12-07طرطوس10260000296فاطمهسناء علي وسوف348414203493

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.5820040إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1995-05-15طرطوس10010058418لينازينه سمير ابراهيم348514203494
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.1020150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-08طرطوس10100035888هيفاءنسرين اسماعيل تله348614203495

الال295.0020110الكترونثانوية صناعةثانوية1991-11-01طرطوس10090035492نظيرهعلي يوسف علي348714203496
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1994.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-22طرطوس10160043488شمانتالي محمد احمد348814203497

معهد1988-06-01طرطوس10230007124جميلهرؤى علي صارم348914203498
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال83.4620080معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

نعمال257.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-06-01طرطوس10010007119سميرهمريم يوسف حسن349014203499
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1727.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-11طرطوس10110013149سعاد شيلةحامد فداء شيلة349114203500
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-01-01طرطوس05020081844نعيمهنغم هاشم الخضور349214203501
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال79.2520150أشعة

معهد1999-09-16طرطوس10120005664فاطمهعال مالك حمود349314203502

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.8920210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
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409كاتب اولوزارة الماليةالال2144.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-22طرطوس10040016365جنانشيرين محمد احمد349414203503

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1924.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-15طرطوس10170030503رحابهديل عدنان جبريل349514203504
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30طرطوس10040016354جنانياسمين محمد احمد349614203505

معهد1992-08-03طرطوس10110026637وضحةرهف علي الشيخ349714203506
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.5220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-04-24طرطوس10120005649فاطمهبشرى مالك حمود349814203507
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال76.1120120

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-09طرطوس10010111188سعادشعبان حسن احمد349914203508
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1991-01-20طرطوس10130002833سعاداحالم ناصر السقا350014203509
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-01-30طرطوس10030016239شمساملهم حسن يوسف350114203510
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.1020143ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

410كاتب اولوزارة الماليةالال2485.0020133علميثانوية عامةثانوية1996-01-14طرطوس10160022333دعدعلي نزيه خليل350214203511

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1988-08-30طرطوس10180003969توفيقهمهى اسعد سلوم350314203512

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.8420080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال168.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-05-17طرطوس10160142334نديمهناهد عبد الكريم الظماطي350414203513

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2202.0020144علميثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10100027142ايلينيزن صائب تله350514203514

الال273.0020058خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1985-07-27طرطوس10090042437فائقهاحمد عزيز رجب350614203515
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-17طرطوس04220009124زهرمرح محمد بركات350714203516

الال309.0019973ميكانيكثانوية صناعةثانوية1979-01-02طرطوس10260023139وجيههحسين علي ابراهيم350814203517
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

ثانوية صناعةثانوية1994-01-06طرطوس10020009374هيام منصورمحمد علي عبود350914203518
آليات ومعدات 

زراعية
الال292.0020118

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1985-07-19طرطوس04010536665سميرههناء مازن السليمان351014203519

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال84.0720050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة الكهرباءالال3362.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10260018500لميسرشا سمير سلمان351114203520
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
1162

510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30طرطوس10220032143اميرهايهم علي محمد351214203521
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-19حمص10220015628انتصارالنا انمار المرهج351314203522

معهد1996-01-06طرطوس10120015128الهامنوار محمد ابراهيم351414203523

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال70.3920164كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

1134فني كهرباءوزارة الصحة118

766 من 136صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1987-10-22طرطوس10140003480ماري البدويفادي حمد عبود351514203524
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال68.1520087

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-04طرطوس10160041594سعادفاتن علي علي351614203525

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس10160113385سليمهبتول ابراهيم محمد351714203526

معهد1991-01-20طرطوس10130002834سعادحنان ناصر السقا351814203527
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.1120110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-01طرطوس10040004026سلمىفاتن محمد محمد351914203528

معهد1989-09-01طرطوس10230012745نعيمهرشا وجيه عيسى352014203529
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال78.3420090

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

الال3664.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-09طرطوس10100027827ميادهديما حسان مخلوف352114203530

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1022

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1999-01-09طرطوس04011068754جمانهرهف مازن المنصور352214203531

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.0220210

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

411كاتب اولوزارة الماليةالال1741.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090058265ردينهمحمد سمير العص352314203532

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-11طرطوس10090032881وفيقةسناء اسكندر عاصي352414203533

معهد1986-07-01طرطوس10020012659غاليهنغم علي محمد352514203534
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.4720080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-05-06طرطوس10030017582ابتسامكنان عالءالدين العجوه352614203535
المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.0720040تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

الال1751.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-19طرطوس10270013602سهام ابراهيمميسم مجاهد ابراهيم352714203536
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

410كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-09-06طرطوس10160098186زواتدعاء جمال ابراهيم352814203537

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1994-01-01طرطوس05100031580مريمحال شحود الجوراني352914203538
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6620150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال3080.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-06-12طرطوس10090070908سعادمحمد احمد ابراهيم353014203539
عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020112علميثانوية عامةثانوية1992-10-12طرطوس10020004132سهامكاسر ياسر سعد353114203540

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1992-08-23الالذقية06090041137ليلىنادين بديع داوود353214203541
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-20طرطوس10090103174تغريدياسمين فؤاد رحال353314203542

الال2914.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-02-01طرطوس10100029535مفيدهياسمين محمد حسن353414203543
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

معهد1999-01-05طرطوس10220026152تمرهندى محمود صالح353514203544
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال67.9920210هندسة البرمجيات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1983-02-09طرطوس10260006663اميرهرنا سلمان محمد353614203545
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.1820080انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال2014.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-15طرطوس10270019292سوسن محمدحنان عماد محمود353714203546

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3367.0020162ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-10-05طرطوس10010123447سهامابراهيم علي سالمة353814203547

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1992-06-01طرطوس10050002626سميحهسماره عبدالرحمن محمد353914203548
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال66.0920150مخابر
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال277.0019992ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-03-13دمشق10260020693هدىزاهر علي ديوب354014203549

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1961.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-27طرطوس10160100025رانيهاسراء سليمان منصور354114203550

معهد1986-03-25طرطوس10020002340كوثرريما احمد الظماطي354214203551
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9720060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020018أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01طرطوس10160066767اميرهسامي كاسر طحبوش354314203552

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-10الالذقية06020042779زاهيهنهال محمد قاسم354414203553

511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-15طرطوس10120005518فطوممحمود مفيد خضور354514203554
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1985-01-08طرطوس10020007143نقيهلميس سليمان قدار354614203555
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.1920050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

412كتاب اولوزارة الماليةالال1962.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-07حماه05160041530هيامزينب نوفل صالح354714203556

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1985-01-10طرطوس10010159956ازدهارسماح محمد احمد354814203557

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.4520070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-05طرطوس10090014738هيامرهام بهزه عثمان354914203558

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2020.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010134073ثناءنور صالح حيدر355014203559
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-07-08طرطوس10220003198حبيبهنور الهدى سمير زيدان355114203560
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.1220150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال3288.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-04-01طرطوس10120006171نجاحمحمد احمد مصطفى355214203561
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

الال149.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-04طرطوس10260038412غاده معالنسيم وفيق أسعد355314203562
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1986-06-23طرطوس10020023394سميحةرودينة علي عبدو355414203563
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.7920080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2169.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-13طرطوس10160100002رانيهحنين سليمان منصور355514203564

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-09-10طرطوس10090080633هياممنار علي العكاري355614203565

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.8720190

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-28طرطوس10090103168تغريدسوسن فؤاد رحال355714203566

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1858.0020161علميثانوية عامةثانوية1998-12-01طرطوس10160120954الهاممحمد مهند السيد355814203567

معهد1998-06-28طرطوس10010174325سوسنمرح محمد عمران355914203568
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.7620200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال390.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-06-20طرطوس10110021246رئيفهالفت محمد حيدر356014203569
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1995-02-28طرطوس10270021324نزههياسمين حسين فخور356114203570
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.4120160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-10طرطوس10160053751نجوىميساء كرم مغامس356214203571

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1658.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10020012344هدىفرح ناصر شاتيلي356314203572

معهد1999-03-29طرطوس10160031528اميرةالرا عماد خضور356414203573
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0120190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010018431اميرهامل عدنان بالل356514203574

معهد1994-04-01طرطوس10240000570نوالديما احمد اسعد356614203575
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال81.3220140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال285.00201210تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1990-11-13طرطوس10040007031حنانذو الهمه محمود الكنج356714203576

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3248.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-04-12طرطوس10270019287سوسن محمدمايا عماد محمود356814203577
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال1620.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-21طرطوس10150000497منالياسمين غازي الرومي356914203578

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1986-10-25طرطوس10180002830ودادوعد سهيل مصطفى357014203579
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال68.6220080

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد2000-08-01طرطوس10160029432نهلهجنى محمد محمود357114203580
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.3720210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1990-11-10طرطوس10020020412زهرمحمد احمد الحايك357214203581
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال71.1120116معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع635مساعد فني أولوزارة الصحة634

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

410كاتب اولوزارة الماليةالال1851.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-08-14طرطوس10170030070فريزهجاسم محمد سعود357314203582

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-01-31حماه05120024800سعادعمار جهاد العلي357414203583

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1999-05-04طرطوس10020017162امتثالهديل خليل حسن357514203584
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.2220200محاسبة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-15طرطوس10140011311مطيعهعلياء وجيه علي357614203585

معهد1995-07-09طرطوس10240009775امتثال سليممرح سمير حسين357714203586
المعهد التقاني 

الصحي
الال78.3620140طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-09-11طرطوس10100033489حسنهمحمد وهيب عباس357814203587
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال73.8820200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1957.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-01طرطوس10010132755سمردياال سامر هاشم357914203588

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1588.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-15طرطوس10100010892مديحهمايا عدنان محمود358014203589

معهد1988-01-04طرطوس10100009193وردة احمدياسمين حسين صالح358114203590
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.4320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1985-02-09طرطوس10150006207ريادارين علوان رسالن358214203591

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال61.7220070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1998-06-28طرطوس10230013509تغريدليال صالح علي358314203592
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.4620200مصارف وتأمين

معهد2001-06-11طرطوس10160124594بديعهحنان عدنان عيسى358414203593
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.9520210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-22طرطوس10230016709جوهرةامل احمد احمد358514203594

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10حماه05030031744عفيفهمها عزيز يوسف358614203595

409كاتب اولوزارة الماليةالال223.0020113علميثانوية عامةثانوية1991-09-08طرطوس10010110520بدريه باسطحازم سعدهللا سرور358714203596

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-09-07طرطوس10240011380سحراميرة حسن عبد هللا358814203597
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.9620170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08طرطوس10010100133غادهجعفر محمد خطيب358914203598

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1777.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-06طرطوس10160006594نهالديما معين يوسف359014203599

معهد1997-01-01طرطوس10160111489حياةحسان عدنان محمد359114203600
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال64.8620180معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-01-01طرطوس10020015474ميساء ملحمزينا ماجد عمران359214203601
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.8420190تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01طرطوس10160014587يمنمنهل علي عيسى359314203602

معهد1998-04-11طرطوس10010141342انعاملجين حسن عدره359414203603
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.2520210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1992-06-30طرطوس10010150334سماهررغده محمد اسعد359514203604

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.9020120

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1999-01-01طرطوس10090085678زهر هوالحال اسماعيل رحال359614203605
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.8320190تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1903.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-20طرطوس10140007236هيامايمن مهران رقيه359714203606
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1984-12-13طرطوس10100012505بهيجهروز عادل سلمان359814203607
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.6920060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-02-12طرطوس10160122164يسرىربى يوسف اسماعيل359914203608
المعهد التقاني 

الصناعي
الال84.4720170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة الكهرباءالال3047.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10110030135وداداحمد علي علي360014203609
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-11طرطوس10160114696سمرلوتس احمد محمد360114203610

معهد2000-02-11طرطوس10030024792وصاليانا عماد سلوم360214203611
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.0220210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-23طرطوس10090028953سناءرنيم علي سليمان360314203612

معهد1980-11-02طرطوس10220007453كاملة ابراهيمياسمين علي خلوف360414203613

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال69.1020000مطبخ وحلويات

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020103علميثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10100039149اميرهمضر رفيق تله360514203614

معهد1990-06-09طرطوس02040182947فطومحسين العلي غازي360614203615
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال68.8820129المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1992-04-20طرطوس10160118043هيالنهريم يونس رمضان360714203616
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2020160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال256.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-07-10طرطوس10040015595مريمايفا نديم حسن360814203617

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

412كتاب اولوزارة الماليةالال157.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-02-01طرطوس10270014384منىقيس حامد سليمان360914203618

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال217.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-08-10طرطوس10090027353لينارزان سهيل محمد361014203619

معهد1982-10-29طرطوس10220038835بديعةهنادي منذر محمود361114203620

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.5220040

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال1941.0020181علميثانوية عامةثانوية2001-01-23طرطوس10220036267فائزه محمدعلي رئيف حسن361214203621
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية1002جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2051.0020134علميثانوية عامةثانوية1995-02-09طرطوس10010107860ماجدهعلي رزق يوسف361314203622

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1668.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10110006425سليمهريم يحيى طريفة361414203623

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1999-01-10طرطوس10160074346ربابروان حليم اسماعيل361514203624
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.8420200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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معهد1992-02-25طرطوس10160134271بهيجة عليسالم فؤاد رمضان361614203625

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال87.3520120

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

الال308.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-06طرطوس10010003404فتاةسوزان محمد سليمان361714203626

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1999-03-16طرطوس10280001922هناءاحمد طاهر محمد361814203627
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال68.9720200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

معهد1978-01-30طرطوس10120016043كوكبريم معين محمد361914203628
المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.3019990تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1993-01-10طرطوس10140009587محاسن صالحرشا سمير سليمان362014203629
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.3120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-01-01طرطوس10010069352هيامعلي مظهر سليمان362114203630

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال71.62201110مطبخ وحلويات

معهد1998-06-16طرطوس10110029793حياهمرام علي معال362214203631
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.1120180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-01طرطوس04040033350ماليهمنى رضا ابراهيم362314203632

معهد1994-08-01طرطوس10040017859بديعهساندي راتب جنود362414203633
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.1320140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة الماليةالال1845.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-08-01طرطوس10090015777عتبهاسحاق فاتح العتيق362514203634

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-21طرطوس10040009503هدى سليمانسحر رئيف دغمه362614203635

الال2673.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-17طرطوس10160068937فاطمهريتا عبد الرزاق عليشه362714203636

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1996-01-30طرطوس10160029429نهلةزينة محمد محمود362814203637
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.2820180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1998-06-01القنيطرة10160068553جوهيناسمارة سلمان سلهب362914203638
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال74.3920190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20طرطوس10040012898روعة محمدسابينا عدنان محمد363014203639

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01طرطوس10110020593ترياقوفاء ابراهيم علي363114203640

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10020000659داللمروه زهير ديب363214203641

معهد1993-01-10طرطوس00140009587محاسنرشا سمير سليمان363314203642
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.3120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

412كتاب اولوزارة الماليةالال146.0020079علميثانوية عامةثانوية1988-10-09طرطوس10280006543نجاحبسيم علي ديوب363414203643

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20طرطوس10120001803سوريةايدال احمد صالحة363514203644

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-31طرطوس06100076162نجوىريم فيصل شرابه363614203645

معهد1987-09-07طرطوس10010033718سناءسوزان محمد ابراهيم363714203646
المعهد التقاني 

الصناعي
الال60.0020190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد1997-03-20طرطوس10020020308سناءبشرى شعبان الحايك363814203647
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال74.0720170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-01-20طرطوس10160068575حسنهسوزان محمود سلهب363914203648
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.5920170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1993-01-30طرطوس10160008877فاديانورا غسان سليمان364014203649
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.8720130تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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الال148.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-05-01طرطوس10160121122اديبهميس محمود عبد الرحمن364114203650

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال170.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160116540رباحسهى حسن عباس364214203651
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-01-12طرطوس10160085495موجت طنوسزياد نديم يوسف364314203652
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.5820210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1441.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-25طرطوس10160057924ندىرنين دباح سليمان364414203653

411كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-04-01طرطوس10120003453فهيمهوفاء نمر حمود364514203654

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1981-06-09طرطوس10030010572ماريالوسيانا محمود سليمان364614203655

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.5020010

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد2001-01-01طرطوس10230000318نوالشيرين عدنان صبح364714203656
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.9220210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال129.00200210أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-14طرطوس10160096450نهادلؤي احمد درغام364814203657
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1997-01-05طرطوس10110018889ليلىرنيم ابراهيم حرفوش364914203658
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال64.9520190مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20طرطوس10260003125يمنمريانا سلمان ونوس365014203659

الال2664.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-26طرطوس10140000536نجوىحيدر هاني عبود365114203660

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية1012عامل مخططات

معهد1991-10-14طرطوس10040018354فاطمةنور أحمد علي365214203661
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.8920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-18طرطوس10140005733نديمهميساء علي سليمان365314203662

الال144.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10030004144عزيزهمحمد سليمان سعود365414203663

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-23طرطوس10270022292عفاف حسانآيه بشار حسين365514203664

معهد1981-10-25طرطوس10010102961ملكةسامي سليمان ديوب365614203665

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

1134فني كهرباءوزارة الصحةالال63.6620080كهرباء

معهد1988-03-18طرطوس10030007387نجاححيان محمود حسن365714203666
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.1820159تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-25طرطوس10110031979عواطفرغد سمير ديبو365814203667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-25طرطوس10160050551بهيجهانتصار علي سليمان365914203668

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1445.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-24طرطوس10230029163نوفهميسون محمود حسين366014203669

الال169.0020125أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-07طرطوس10010085271سميرهمحمد علي خنسه366114203670
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-10طرطوس10010110225نجاةسوسانا ابراهيم يوسف366214203671

معهد1990-01-01طرطوس10010000270نهاد حسنمحمد سليمان الصيوان366314203672
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال66.4220129

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1998-01-20طرطوس10010063531انتصارابراهيم نورس حمود366414203673
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال79.7720173معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

الال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-06طرطوس10160117156هدىزياد محمود محمد366514203674
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

الال2941.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-11-05طرطوس10160142551ابتسام سلمانمحمد سامر سليمان366614203675
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1006مساعد فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10270024212اميرهعال نجيب عمران366714203676

معهد1998-08-08الالذقية06100068873فلكجواهر بسام عبدهللا366814203677
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.0220190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040028594سميرهبشرى يونس أسد366914203678
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معهد1986-02-19حماه02030353731جميله عليسالف عماد الدين فياض367014203679
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6820070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-01-03طرطوس10040022664منىعزيزة ميمون كناج367114203680

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.7720140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال1566.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-10طرطوس10160002014دعدكارولين حيدر داود367214203681

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال160.0020113علميثانوية عامةثانوية1993-04-12طرطوس10280006716سعادمروان محمد جمعه367314203682

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1985-08-26طرطوس10010007642مطيعةمها يوسف شليحة367414203683
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال67.6220050اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1983-12-05طرطوس10090007591عزيزةمنال يوسف عبدهللا367514203684

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.3920070أسواق مالية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

نعمال3233.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2002-04-27طرطوس10240002470فردوسندى ناصر سعد367614203685
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-20طرطوس10160055250حكيمهرؤى محمد يوسف367714203686

معهد2001-03-12طرطوس10090076906نهلة درويشريم عصام العدي367814203687
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.9220210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-04طرطوس10090043640كريمهفاتن علي محمود367914203688

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-25طرطوس10120016714مريمنورما اسماعيل ديوب368014203689

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-03-04طرطوس10030044574امل محمدصفاء سلمان ماضي368114203690
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-14طرطوس10110007307منىريم حسن زيدان368214203691

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01طرطوس10100021997املسوسن علي ونوس368314203692

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-26طرطوس10150011878نديمه ناصيفوالء هواش عبد هللا368414203693

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-10طرطوس10090009813ليزاهبه حكمت منصور368514203694

معهد1979-05-02طرطوس10020012920غاليه محمدنسرين علي محمد368614203695
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال67.5020000اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-30طرطوس10090015050ابتسامفداء عز الدين شريف368714203696

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10120000532انيسهوالء شفيق معال368814203697

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-03طرطوس10040028593سميرةايمان يونس أسد368914203698

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-11-01طرطوس04120055370هدىربا محمد محرز369014203699

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10طرطوس10280014405خديجهرؤى محمد سلوم369114203700

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال142.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-05-03طرطوس10100006836مكيهربا محسن سلمون369214203701

وزارة الكهرباءالال3051.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-07-15طرطوس10240005776مفيدهمحمد ابراهيم صالح369314203702
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-12طرطوس10270023360احالممايا علي حمود369414203703

معهد1975-04-30طرطوس10260022268اميرة اسماعيلغاده وجيه سليمان369514203704
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال59.5619950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1435.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-21طرطوس10270023351احالم سليمانفيروز علي حمود369614203705

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1636.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-25طرطوس10100024642نوفاريم بشير ديوب369714203706

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1562.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-21طرطوس10020029371سعادزينه محمود السواح369814203707

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-08-02طرطوس10170001179رديفهسحر دياب طعمه369914203708

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الال2668.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-04طرطوس10220034493ساميانهال جمال سالمي370014203709

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-11طرطوس10050005719ليلىيسرى علي الصافتلي370114203710

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2375.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-25طرطوس10020007833فدوىتاله غسان عطيه370214203711
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2127.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-13حماه05050078554حسنابراءه سمير بدور370314203712

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-08طرطوس04010518910سميرةملك محمد الناصر370414203713

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2065.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020007835احالمرواء علي عطيه370514203714

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2246.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020007840فدوىايه غسان عطيه370614203715
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1984-05-10طرطوس10160086765اميره اسعدهناء وجيه محمد370714203716
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.4020070إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10020009539اميرهيوسف سلمان شعبان370814203717
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

نعمال289.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-07-25طرطوس10100007222نوال الجرديانسام نصر سليمان370914203718
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-26طرطوس10170030553حليمهرشا حسن جبريل371014203719

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10040014841فاطمهلبانه علي حماد371114203720

405مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2784.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-08طرطوس10240020154الهامرهف عدنان جنيد371214203721

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-06طرطوس10240010117عدنرنا صالح ابراهيم371314203722

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-15طرطوس10160093667سميه بدررنا علي عمران371414203723

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30طرطوس10010077115سهىاديل عبد الرحيم احمد371514203724

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-15طرطوس10240001075نظميةرانيا عبد الكريم خازم371614203725

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-05طرطوس10160003479جوهرهنسرين محمد سليمان371714203726

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-16طرطوس10010165920هناديلما علي حمدان371814203727

409كاتب اولوزارة الماليةالال2023.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-01طرطوس10010079244ليلىمهى هيثم ابراهيم371914203728

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-16طرطوس10010124240اسامهكريستينا ميالد يوسف372014203729

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10110003928نبيههميس شعبان اسماعيل372114203730

412كتاب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-09-12طرطوس10270016716جميلهريم علي ابراهيم372214203731

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

412كتاب اولوزارة الماليةالال199.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-07-15طرطوس10270019875نظيرهصبا محمد حمود372314203732

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-01-03طرطوس10100036982سمروسام حسن جابر372414203733

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-10حماه05150090354سعدهجميله احمد فندي372514203734

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-06طرطوس10100002084عاده محمدوعد نزار ابو عبدهللا372614203735

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-18طرطوس10250008638املسالم مدحات سليمان372714203736

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-08طرطوس10090017598نجلهسارا محمد حسن372814203737
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1854.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-04طرطوس10110002235مجدلين غانمزينب عثمان عثمان372914203738

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-11طرطوس10010059229دالللما محمد رابعه373014203739

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1590.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-17طرطوس10120000679أميرهمنار علي سعود373114203740

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-08طرطوس10280008775عليااالء علي حسن373214203741

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-05طرطوس10040022944ربىرشا يحي كناج373314203742
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411كاتب اولوزارة الماليةالال2370.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-08طرطوس04190101370هناءباسكال حسين زينة373414203743

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-29طرطوس10160093542جميلهثناء فائز عبود373514203744
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3884.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-08-25طرطوس10100009534شمسهفدوى امير عطيه373614203745
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
405مراقب مساعدوزارة المالية1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

410كاتب اولوزارة الماليةالال2154.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160081492عواطفكرستين محمد سليمان373714203746

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

الال291.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-27طرطوس10160081584سهيالوفاء حبيب سليمان373814203747

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-16طرطوس10110030490دالل دليلهآالء عادل دليله373914203748

409كاتب اولوزارة الماليةالال221.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-08طرطوس10150013328تمرهربى عبد الحليم اسماعيل374014203749

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15طرطوس10010039526سميرهمها بديع ابراهيم374114203750

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-10طرطوس10110008777مريممنى علي غانم374214203751

409كاتب اولوزارة الماليةالال182.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-10-06طرطوس10230012782جميلهحال عبد الكريم ابراهيم374314203752

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01طرطوس10100010425فاطمهراما صالح علي374414203753

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01طرطوس10170001527ملكهجوزيان أحمد شعبان374514203754

الال342.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-08-15طرطوس04010419572وزيره محمودنيرمين ابراهيم اسماعيل374614203755
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1974-12-19طرطوس10010072062نوالفاطمه محمد نزق374714203756

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010074510املنغم محمد محمود374814203757

الال349.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-15طرطوس10160004940نجاحبشرى احمد بدور374914203758
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-08طرطوس10260000890يسرىغيث صالح سليمان375014203759
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1593.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-29طرطوس10010089350ربابليانا مرتضى ديبه375114203760

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1823.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-02-25طرطوس10280006727سعادحنان محمد جمعه375214203761

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

409كاتب اولوزارة الماليةالال1598.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-12طرطوس10010089354رباب شاهينستيفانيا مرتضى ديبه375314203762

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1508.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-01طرطوس02090043185ليلىرنيم عبد الرحيم خلوصي375414203763

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10040001061منىريما سلمان عيسى375514203764

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25طرطوس10020040173نهلهبراءه يوسف حسن375614203765

409كاتب اولوزارة الماليةالال1770.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10280014964مناليارا عاطف صالح375714203766

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال2379.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-03-20طرطوس10230019644اديبهنبيلة كامل ابراهيم375814203767
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
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410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10040002824سلمىباسمه سليمان دغمه375914203768
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-24طرطوس10010069423تمامهديل علي دغمان376014203769

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10100032585فيروزعزه يونس يوسف376114203770

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-11طرطوس10010114252مريمحال يوسف ابراهيم376214203771

410كاتب ماليوزارة النقلالال311.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-08-06طرطوس10050020237حنانرشا سلمان عرابي376314203772
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10040000967منىزينه سلمان عيسى376414203773

409كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-11-13طرطوس10010056657وحيدهديما عيسى عليشه376514203774

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1456.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-27طرطوس10020017988زينههديل سلمان سلمان376614203775

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1817.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-16طرطوس10090041718ريممايا ابراهيم جابر376714203776

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-15طرطوس10160145616سميرهنهاد حسن قاسم376814203777

معهد1997-01-01طرطوس10110029370آمنهمريم محمد حميدان376914203778
المعهد التقاني 

الصحي
الال65.6820160طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1981-07-01طرطوس10110029396جميلهشيرين طه صارم377014203779
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال63.0420040محاسبة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01طرطوس10010032579شفيقهربى بديع مصطفى377114203780

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-15طرطوس10090107551سنام محمدهبه محمد حيدر377214203781

الال4068.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-06طرطوس10100025408عائدهكاتيا شفيق سعود377314203782
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-08طرطوس10100025384عائدهكاترين شفيق سعود377414203783

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100032984فداءنغم كاسر عبده377514203784

الال3461.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-04-12طرطوس10090016939رنىرنيم انور ورده377614203785
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-01طرطوس10090080374الماسه العليرهف عيسى خليفه377714203786

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1722.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس05190027620سهيله األسعدفاطمه محمد زرقا377814203787
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1502.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس05190027617سهيلهمها محمد زرقا377914203788
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1983-09-29طرطوس10230030197ليلىلما صالح ديبان378014203789

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.8020030

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1995-05-28طرطوس10010143772داللريم علي جبيلي378114203790
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال68.7520150معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-15طرطوس10020041828غنيمهمي علي بريه378214203791

معهد1990-10-14طرطوس10010120430هياممحمد محمود دغيم378314203792
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.6220141تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1725.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-07طرطوس10260008369ميساءحنان عاطف ياسين378414203793

معهد1988-01-09طرطوس10230007878فتاةكلوديا حليم ابراهيم378514203794

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.6120090إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2133.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-01طرطوس10020023605نهىبشرى عبد اللطيف عبدو378614203795

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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معهد2001-02-26طرطوس10180009055نهىريم أسعد مخلوف378714203796

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.0620210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1998-06-10طرطوس10110028976رجاءعبير هاني عباس378814203797
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.6920180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1994-01-30طرطوس10120016717مريمجوليا اسماعيل ديوب378914203798
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.6920140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

412كتاب اولوزارة الماليةالال2379.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10270010821نجوىرشا عزيز حمود379014203799

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1996-01-01طرطوس10220050492زينببتول منير معال379114203800
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.1720180تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1986-10-26طرطوس10020032019خديجهمريم علي يوسف379214203801

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.5020090إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1984-12-07طرطوس04050003162اديبهلينا عفيف الزعران379314203802

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال60.5520080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2050.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-11حماه05190027624سهيله األسعدمي محمد زرقا379414203803
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-26طرطوس10010085367وحيدهرزان عيسى عليشه379514203804

409كاتب اولوزارة الماليةالال132.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-05-10طرطوس10030004891زينبربى كامل داؤد379614203805

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-09-01طرطوس10020036244هدىرقيه علي دراج379714203806
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5820150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1991-03-22طرطوس10160097234سوزانعمار شحاده بطرس379814203807
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.9820120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

411كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-05-01طرطوس10110024224سهيالتغريد محمد دال379914203808

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

الال377.0019996ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-02-14طرطوس10220031438اسمهاناياد سليم ياغي380014203809
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2001-04-15طرطوس10270012062وعدمي شعيب عيسى380114203810
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال96.7620210أطراف صناعية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع637

صانع اطراف 

علوية وسفلية
666

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-18طرطوس10260016910لميسسمارة نبيل علي380214203811

معهد1995-05-29طرطوس10220045371سفيراغدير علي محمد380314203812
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.8420180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد2001-10-15طرطوس10260001929ياسمينرشا لؤي عيسى380414203813
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال78.5020210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1981-02-05طرطوس05010192741نديمهسماهر جابر بدور380514203814
المعهد التقاني 

الصناعي
الال57.7120020تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

معهد1988-09-05طرطوس10220016772جهينهايمان معال معال380614203815

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.6520080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-12طرطوس10260041962حنانريم ايمن عثمان380714203816
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1985-04-17طرطوس10230020062تحيهلميس علي يوسف380814203817

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.7920050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1981-03-17طرطوس10020002821روزاتوداد حيدر نزها380914203818
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.5420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-03-22طرطوس10220042931وساميحيى جابر صالح381014203819
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.2520182ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020014322رشيدهالين شعبان ديب381114203820

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-03طرطوس10140003401املنبال احمد عباس381214203821

معهد1980-12-20طرطوس10160023463سعادمها لطيف سليمان381314203822
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-04-10طرطوس10270010799مفيدهعلي محمد حمود381414203823
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.0820180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1984-12-02طرطوس10160027247زهيهفاتن محمد حسن381514203824

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.1320050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10160113135نجاحشروق محمد ونوس381614203825

معهد1997-01-03طرطوس10220013638رابياخليل محفوض جعفوري381714203826
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.8820172ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20طرطوس10240014072غيداءمحمود منير احمد381814203827

الال258.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-04-01طرطوس10140001913شهيدهريم علي نده381914203828
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

الال260.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-03-10طرطوس10230026721حمامة شعباننجوى علي محمد382014203829
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد1981-04-20طرطوس10230008392دالماهر علي نادر382114203830
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.1520026تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1989-01-07طرطوس10030009181كوكبناتشى عبد هللا ابراهيم382214203831
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.8520080إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1995-01-15طرطوس10020023803سهامباسل علي ابراهيم382314203832
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4420166تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد2000-04-21طرطوس10140005305وحيدهعبير عدنان صالح382414203833
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.4820200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3095.0020143ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-06-15طرطوس10180004654سعادعالء منذر أحمد382514203834
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-15طرطوس10220047790مسيكهامل محمد بالل382614203835

الال144.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-07-14طرطوس10010055137ادرياناضحى هيثم حماد382714203836

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1991-01-01طرطوس10010091545فاطمهمؤيد انيس زغيبه382814203837
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال72.35201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1995-03-06طرطوس10280007980حليمهديما ابراهيم درغام382914203838
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6720150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

766 من 148صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال3109.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10020007844زواتعلي محمد عطية383014203839

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الكهرباءالال4006.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-12-12طرطوس10160123729ميرحاب فواز الشمالي383114203840
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1982-04-01طرطوس10090010812عفافمنال علي ناصر383214203841
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال70.4120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-01طرطوس10090022418كوكب جوهرهمنان محمود جوهره383314203842

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25طرطوس10140003324سلمىمريم محمد احمد زياك383414203843

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1910.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-02-20طرطوس10020023602نهىعلي عبد اللطيف عبدو383514203844

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد2000-03-02طرطوس10160035451غيداءعلي أحمد علي383614203845
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال64.2220200تخدير

معهد1988-04-05طرطوس10160015653فتاةحال محمد ابراهيم383714203846
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.7820080إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10270022035مريمسوزان محمد حمود383814203847

معهد1995-01-02طرطوس10010119672أميمهعال يوسف عمران383914203848
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال65.7320150

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد1988-01-01طرطوس10160010940ليناثراء نديم عباس384014203849
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.5920070إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1945.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18طرطوس10010143311هياممحمود زهير ابراهيم384114203850
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1999-05-09طرطوس10090013725وصالحيدر محمد الطريفي384214203851
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال72.7720200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20طرطوس10090001015جمانهسحر علي ميهوب384314203852

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01طرطوس10120004195علياميادة أنيس عباس384414203853

معهد1997-01-16طرطوس10260004640هناءغيداء يونس يوسف384514203854
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.9620160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-08-15طرطوس10160065282ليلىوسيم احمد امون384614203855
المعهد التقاني 

الزراعي
الال58.2020058إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-12-06طرطوس10160085138سميرهريما محمد حسين384714203856

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.7320150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-10طرطوس10250000807سميرة ديبسونيا محمد محمد384814203857

معهد1998-07-24طرطوس10260017597نهيدهسلمان محمد علي384914203858
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال72.8620183

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1991-01-12حماه05050148894فطيمهديل عباس الخضور385014203859
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.4120110بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2001-05-24حمص04120074482داللعلي كامل تيشوري385114203860
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.6720210تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1996-04-24طرطوس10260006086يسرىرنا أحمد درويش385214203861
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.4220160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1999-05-12طرطوس10010172077ميادهصبا محمد عبد الرحمن385314203862
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.4920200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1994-01-01طرطوس10270009721روعهغنوه جهاد خزام385414203863
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.8220130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01طرطوس10010029460روجينأكثم يونس اسماعيل385514203864
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1999-09-10طرطوس10020005458منالالرا ثائر العجي385614203865
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.0520210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1992-04-07طرطوس10230001896جمانهندى علي عمار385714203866
المعهد التقاني 

الصحي
الال75.7720120مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1129فني مخبروزارة الصحة162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10150005559سناءجوليا يحيى احمد385814203867

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-20حماه05010214047ناهديارا جهاد اليونس385914203868

معهد1996-09-17طرطوس10280003337حليمهفرح نواف محمد386014203869
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.0420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05طرطوس10260010365سعاد محسنمي علي علي386114203870

معهد1987-10-01طرطوس10180003318منيرهديمه سليمان اسماعيل386214203871
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.7020090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10020005035سميرةزينة محمد محمد386314203872

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20حماه05190010840روعهحنان حسين خضور386414203873

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-27طرطوس10260013082اديبه عليوئام علي محمد386514203874

معهد1976-07-01طرطوس10260002225انيسههيام وحيد سليمان386614203875
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9319970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-03-12طرطوس10270008993روعهلينا جهاد خزام386714203876

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.3520200عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد2000-08-30طرطوس10240012921ميادهمايا حسن راجحة386814203877
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.2820190محاسبة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-17طرطوس10270025112رزاننغم نزار حمود386914203878

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1982.0020132علميثانوية عامةثانوية1995-03-30طرطوس10100025061حنانبشار وديع عبود387014203879
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

410كاتب ماليوزارة النقلالال308.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-09-15طرطوس10010035987نجوىعتاب نديم وسوف387114203880
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1976-04-20طرطوس10050009389فاطمهموسى كامل زيتون387214203881
المعهد التقاني 

الصناعي
الال56.9019970تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1986-01-02طرطوس10090068777حسنسحر محمد حوريه387314203882

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.8320090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1989-12-28طرطوس10220026277دعدربا أمين اسماعيل387414203883
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال62.5320100محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15طرطوس10160001376هيامرشا محمد أحمد387514203884

وزارة الكهرباءالال3022.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-09-12طرطوس10260027108فائزهاحمد بسام محمد387614203885
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

معهد1989-11-04طرطوس10160053225ذواتعياش جهاد ابراهيم387714203886
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال70.40201110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1996-01-01طرطوس10260004072سلوىساره ياسين سالمة387814203887
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.6720150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3131.0020152حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10250008477امل عيسىعبد الكريم وجيه احمد387914203888
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

766 من 150صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1983-04-05طرطوس10140008312منيرهداليا احمد حمود388014203889
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.3620030تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1995-01-04طرطوس10010105125سهىلورا حسن درغام388114203890
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.7620150طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال128.0020010علميثانوية عامةثانوية1973-01-02طرطوس10100037052نديمهابتسام جابر عباس388214203891
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-06-05طرطوس10160086371فايزهعلي فائز ديب388314203892
المعهد التقاني 

الصحي
الال63.9620210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-26الالذقية06020075436هدىزينب شوكت خير بيك388414203893

معهد1994-01-03طرطوس10260019749سعدههبا غازي عثمان388514203894
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.8520160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1988-09-01حمص04190035885فاطمهالهام عبدالخالق المنصور388614203895

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

663محاسبوزارة الدفاعالال60.8120110محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

367مدقق
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20طرطوس06100044478غادهاناس حسن زيود388714203896

الال3841.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-04-23طرطوس10260023289فاتن محمدسراب علي سالمي388814203897
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

نعمال1973.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-10طرطوس10020035289سميرهديانا حسن عيسى388914203898

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1814.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-15طرطوس06170028678سمرهديل سليم حيدر389014203899
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-08-04طرطوس10160086374فايزهمرام فائز ديب389114203900
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال69.7020190المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1994-01-15طرطوس10180004058فاطمهرشا خضر موسى389214203901
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-09-01طرطوس10090010547ميعبير جابر عثمان389314203902
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.9120090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

412كتاب اولوزارة الماليةالال2416.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-03طرطوس10240018329نهىسوزان سلمان حمادي389414203903

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1984-04-06طرطوس10260010778نظيرهمازن فايز نصور389514203904
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.1420040ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1991-01-31طرطوس10280020939بدريهديما محمد معال389614203905
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-06طرطوس10010048683صباحهبا ابراهيم حبق389714203906

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20طرطوس05120006834كمالهايمان محمد النبهان389814203907

معهد1990-01-20طرطوس10020037872هاجررهام محمد اسعد389914203908
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.7320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-08-02الالذقية06110072471نديمههديل فادي حماد390014203909

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال74.3820210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1488.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-11طرطوس10030026470سلوىعبير امين محمود390114203910

معهد2001-04-10طرطوس10090006514رغداءرهف احمد ادريس390214203911

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال72.7820210مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

معهد1995-01-01طرطوس10120008037قرفهيارا كامل ديبو390314203912
المعهد التقاني 

الصحي
الال65.1420170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

معهد1993-01-02طرطوس10090001256ماريهكنانة محمد سالمه390414203913
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.7420140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1998-08-15طرطوس10030023745سهيالساره علي محمد390514203914
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال79.7220180أشعة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-17طرطوس10260005892خديجه تفاحهغصون علي شاهين390614203915

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05160051543امال إبراهيمزينه سليمان سليمان390714203916

نعمال322.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-08-01طرطوس10090044293سهامميرنا درويش ضوا390814203917
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1994-08-11طرطوس10280004286وجيههنعيمه سلمان القاضي390914203918
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-01-15طرطوس10010134964صباحرهام سمير سالمه391014203919
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.5720110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-22طرطوس10160107787ملكيهديما مدحت يونس391114203920

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-15حماه05120035676سعادعبير عبد الكريم محمد391214203921

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-17طرطوس10100010232عزيزهعفراء علي غنام391314203922

معهد1974-04-25طرطوس10170035318سميحهاسيمه صالح محمد391414203923

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.0819950

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

411كاتب اولوزارة الماليةالال191.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-10-11طرطوس10090037200نعيمهثراء هالل ديب391514203924

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-15طرطوس10260021562دالل شدودزينه رظا محمد391614203925

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01طرطوس10090044259سهاممرام درويش ضوا391714203926

معهد1996-01-30طرطوس10090050453ابتسامجوى حسين نيوف391814203927

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.4220180عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1998-04-15طرطوس10240008462عائدهمياسه فارس صالح391914203928
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.1320180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-01-01طرطوس10230001148وفاءريتا اسعد محمد392014203929

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.1020180عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-20طرطوس10010119954ألينداالين علي اسعد392114203930

معهد1989-04-08طرطوس10220027535سميرههبا رمضان اسماعيل392214203931
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8320090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1982-03-05طرطوس10220017626سعادرنا علي شدود392314203932

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال84.0020020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال263.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-07-10طرطوس10160013766مطيعهلبنى مالك فوزي392414203933
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الال2087.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-21طرطوس10240017383سعده محمدجوليا اسكندر نوفل392514203934

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2365.0020154علميثانوية عامةثانوية1997-09-06طرطوس10120015331منالعلي اسكندر زيدان392614203935

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2598.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص05190010740اركانرهام نزار سالمي392714203936
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-11الالذقية06110053463سميرهعلي جهاد حيدر392814203937
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1995-03-10طرطوس10260026709فادياعيسى علي سليم392914203938
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.7020150إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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معهد1988-02-15طرطوس10090016133عزيزةهبة سليم علي393014203939
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.0020080بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10090052512مهديهغنوى علي فياض393114203940

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2401.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-28حمص04010600180انعام االبراهيمدعاء عصام سليمان393214203941

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-22طرطوس10010178006رتيبانيرمين مصطفى عبدو393314203942

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10طرطوس10040024145جهينهديما علي حمد393414203943

معهد1995-02-10طرطوس10260027412غصنعاصم محمد اسماعيل393514203944
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال61.6720160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-21طرطوس10020000007اميرة احمدريمان فهد دكروج393614203945
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-01-01طرطوس10100004165خديجهبتول اسماعيل ونوس393714203946

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.5420130تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-02طرطوس10090023724عائدهثراء محسن سلوم393814203947

معهد1998-01-30طرطوس10040021588يسرىحسن احمد صالح393914203948

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

216عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1134فني كهرباءوزارة الصحةالال70.5320192كهرباء

معهد1990-08-10طرطوس10090001529سلمىفاتن رشيد محفوض394014203949
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.2120110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2086.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10090049016نبالريم باسم محمد394114203950

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1989.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-04-22طرطوس10160124020هدىعلي كمال رمضان394214203951

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1736.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-06طرطوس10010156139ربيحهرنيم فهيم ديب394314203952

معهد1989-06-20طرطوس10100004163خديجهرؤى اسماعيل ونوس394414203953

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.7920100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1987-05-10طرطوس10160049994خدوجبشرى عادل حسن394514203954
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.3520070تخدير

409كاتب اولوزارة الماليةالال232.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-29طرطوس10010155286هدى سليمانبشرى محمد حسن394614203955

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1992-01-17طرطوس10100002912زهربانهنادي احمد منصور394714203956

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.1520120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1906.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160101531مياده عليهنادي هيثم محمد394814203957

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1999-01-18طرطوس10090023549عادلهعبير عادل ميهوب394914203958
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.1820210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1989-01-01طرطوس10040009936عائدهامل عدنان معنا395014203959
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.6120130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1987-08-14طرطوس10090083493بديعةرؤى بسام معروف395114203960
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.8820070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1995.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-01طرطوس10010146833تماثيلعلي محمود سليمان395214203961

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-05طرطوس10270011679اسمهانميرنا ابراهيم ابراهيم395314203962

الال152.0020008أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-07طرطوس10110014270توفيقةاحمد وجيه فتنه395414203963
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال129.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-05-30طرطوس10160101616نوالمياده علي علي395514203964

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1987-04-20طرطوس10110019435ودادنهاد سلمان سلطاني395614203965
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8320080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-09-20طرطوس10020019498ملكهناريمان يحيى علي395714203966

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1986-04-05طرطوس10090018474عقيلهسوسن غانم قاسم395814203967

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال70.5320070محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

663محاسبوزارة الدفاع79كاتب رئيسي

معهد1985-11-26طرطوس10120007821فاطمةعال محمد خضور395914203968
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.6920050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1567.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-24طرطوس10140006779نهيدهآيه رامز رقيه396014203969
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1686.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-17طرطوس10230015440يولىمحمد مجد بصو396114203970
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1981-10-08طرطوس10020012056روسياوئام حسن محمد396214203971
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال82.0020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-20طرطوس04120073808فلايرسماح علي قليشة396314203972

معهد1978-01-05طرطوس10280014691حليمهرانيا علي حلوي396414203973
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.0820010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1859.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-29طرطوس10100041502هناءهادي فؤاد سعود396514203974
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-25طرطوس10040028249رويدارزان نزيه عبود396614203975

396714203976
سوالف عبد الحميد سلمان 

احمد
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10040021051هاجر

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020021أدبيثانوية عامةثانوية1972-11-10طرطوس10250008307يمنحسين عبد الهادي حسين396814203977
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد2002-01-28طرطوس10160057558سامياآية ممدوح ميهوب396914203978
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال83.2420210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-09-03طرطوس10140004108هيامدالين هيثم خرما397014203979

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

نعمال131.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-07-02طرطوس10180007947عبال أحمدداليه شعبان محمود397114203980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-06-29طرطوس10280001337نجاةرشا ابراهيم اسماعيل397214203981
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.0820210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال143.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-03-16طرطوس10020003308نجاحرويال علي دال397314203982

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-25طرطوس10160131420هدى عليغدير عبد هللا ابراهيم397414203983
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-05طرطوس10260034616ازدهار احمدحنين ياسر عيسى397514203984

معهد1991-01-01طرطوس10160040777بديعهيوسف احمد مرداش397614203985

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.5120146

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1986-07-25طرطوس10260002337حسنلينا علي سلمان397714203986

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.3220060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد2000-04-07طرطوس10100021463منيفهرزان علي عيسى397814203987

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.2120200

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-09طرطوس10160023009فاطمهمها محمد ابراهيم397914203988

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-12طرطوس10240005537امينة اسماعيلالهام اسعد حسن398014203989

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01طرطوس10110018334كلتوموعد توفيق ابراهيم398114203990

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10160092919فضهوالء سهيل محمد398214203991

معهد2000-01-12طرطوس10230009070نظيرهألين علي محمد398314203992

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال72.2420200مطبخ وحلويات

وزارة الكهرباءالال2895.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-05-15طرطوس10100029539اميرهعلي نزار حسن398414203993
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-19طرطوس10270001889فاطمهعال انيس محمود398514203994

409كاتب اولوزارة الماليةالال182.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-11-05طرطوس10020012710زهره محمدجيداء دمر محمد398614203995

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2000-02-10طرطوس10120009615عبيرهبه عزيز حبيب398714203996

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال76.2120200تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-01حماه10170014037رويدهعبير احمد عبد هللا398814203997

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال3260.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-04-01طرطوس10100027805املينيوسف معين مخلوف398914203998
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد2001-01-01طرطوس10120006783ملكشمس علي صقور399014203999

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال74.2920210تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

معهد2000-02-14طرطوس10100034535صفيهيارا نزار ديوب399114204000

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال75.0720200مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1996-05-22طرطوس10250004906ثناءمرح حيدر علي399214204001
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال75.9820170المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-08طرطوس10280010212مريمعماد الدين عيسى كلتوم399314204002

معهد1976-02-01طرطوس10150000714رئيفهاميمه احمد خضور399414204003

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال59.4119990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10040003176سميره ابراهيمسالم يونس حسن399514204004

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-03طرطوس10090046477كوثرسليمان علي شداد399614204005

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20طرطوس10160039395الهام احمدديما علي كردي399714204006

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-03طرطوس10090043651رضيهسوسن محمد محمود399814204007

معهد1996-02-10طرطوس04010805520عبيرلبنى محمد سليمان399914204008
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0720160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-14طرطوس10250001704عواطفلميس سليمان حسين400014204009

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-19طرطوس10090009560ليلى ضاحيراميا علي منصور400114204010

الال188.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10040003180سميرهمحمد يونس حسن400214204011
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد2000-01-07طرطوس06120022508سميرههناء علي احمد400314204012

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال67.0220200مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

معهد1986-01-05طرطوس10040028357سهىأماسي يوسف احمد400414204013
المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.6020060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15طرطوس10250001703عواطفدارين سليمان حسين400514204014

معهد1999-01-02طرطوس10230009066نظيرةنادين علي محمد400614204015
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.9320190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

412كتاب اولوزارة الماليةالال189.0020085علميثانوية عامةثانوية1990-06-04طرطوس10260011549حنانغيث عبد الكريم حمود400714204016

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-25طرطوس10020011916سورياوزيره محمد محمد400814204017

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-26طرطوس05090013841أمالياخلود كامل شحود400914204018

معهد1977-12-05طرطوس10090109036فاطمهنهله محمد العموري401014204019
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.7019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال285.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-07-25طرطوس10260003817هاجر عباسفتاة أنيس سالمي401114204020
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1999-07-04طرطوس06110023686صفاءريم عالء هدبا401214204021
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال73.9320190مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10050013291صفاءجودي تيسير اسماعيل401314204022

معهد1999-04-20طرطوس10100025151هيفاءمايا كمال خضور401414204023
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.0820200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1525.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-11طرطوس10010152359ساميههدى محمد محمد401514204024

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1952.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160124909جوماناليندا ضاحي عيسى401614204025

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10220013538سميرهوالء محسن مصه401714204026

وزارة الكهرباءالال3124.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01طرطوس10020021550يسرى سليمانمحمد علي سليمان401814204027
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10020028746روسيا صارياميمة حسن خضور401914204028

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10طرطوس10160109545امالبشرى علي خليل402014204029

معهد2001-09-08طرطوس10120002486غيثاءعبير حسام احمد402114204030
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال67.2120210شبكات حاسوبية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1994-02-25طرطوس10260027105نجاحرهف محسن قاسم402214204031
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال78.2120140هندسة البرمجيات

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

الال313.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-07طرطوس10010001576فاطمه حسننسرين سمير شحود402314204032

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2175.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-03طرطوس10040027172جميلهمحمود حسن محمود402414204033

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة الماليةالال2357.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020014397ليلىوئام غسان مرعي402514204034

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة الماليةالال202.0020039علميثانوية عامةثانوية1985-10-01طرطوس10090048787فريزهحازم توفيق شدود402614204035

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1781.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020014228عليا غانمهبه ياسر ياسين402714204036

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1799.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-14طرطوس10160061146وفاءبراءة أحمد ديب402814204037

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال138.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-04-02طرطوس10010036935نديمهراميا نعمان اسعد402914204038

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1981-10-20طرطوس10160054682سعدهسناء علي بالل403014204039

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.6320020

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-20طرطوس10140010250نهادثراء عبد اللطيف بدر403114204040

معهد1998-04-15طرطوس10220039831نهالغروب سلمان ابراهيم403214204041
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.7620180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1546.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-28طرطوس04010752503وجيههسوزان عبد المجيد بغدادي403314204042
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1977-09-25طرطوس10040019758تماممكاسب منير ديب403414204043

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.8320020إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

وزارة الكهرباءالال3043.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-06-19طرطوس10260023359اسمامحمد علي سالمه403514204044
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1011فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-20طرطوس10020012412وهيبه احمدشاديه احمد عباس403614204045

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1725.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-23طرطوس10160040075نجوىابراهيم مصطفى مصطفى403714204046

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10230001121وفاء حسنجمانه اسعد محمد403814204047

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010139110وداد فتوحرنيم علي باسط403914204048

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-09طرطوس10230001108وفاءبشرى اسعد محمد404014204049

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-01الحسكة09080093736سميرهغاده يونس حسن404114204050

معهد1990-07-05طرطوس10240018723آسياعال عزيز حمود404214204051

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.7120110تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1977-09-27طرطوس10220048066وجيهابشرى علي محمد404314204052
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال81.9019990تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-16طرطوس10020023436فدوى عباسمنوى محمد حسن404414204053

معهد1993-02-15طرطوس10090104230هويدهشاديه احمد صيوح404514204054
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.8720150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال1606.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16طرطوس10260026712نجوىاوس نزار سليم404614204055
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

معهد1996-01-05طرطوس10280011001هاالنجوى ناظر مهنا404714204056
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.1220150معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع635

ممرض معالجة 

فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04220012267لمياء عويفهبيسان صباح حسين404814204057

معهد2000-02-10طرطوس10090024621ودادهديل نبيل نجمه404914204058
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2420210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-12طرطوس10220028215زينبنورا محمد مصطفى405014204059

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-09طرطوس10120015532اسيمه حسنصبا احمد ميا405114204060

معهد1988-10-20طرطوس10010027024فاطمهريما محمد حسن405214204061
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال65.9620070اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

412كتاب اولوزارة الماليةالال141.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-11طرطوس10260006595انتصاررشا احمد الحلو405314204062

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2001-09-01طرطوس10020006992ميساءعفراء شعبان محمد405414204063
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال76.1220210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1981-03-10طرطوس10010211271شاديهناهد صالح رمضان405514204064
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.3720020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-30طرطوس10090078564ايمانفلاير احمد برهوم405614204065

معهد1990-06-14طرطوس10260028584يمنىرزان يوسف نده405714204066
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال73.9020110انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2000-01-18طرطوس10160142126نبيههمايا معين أحمد405814204067
المعهد التقاني 

الهندسي
الال69.8520210إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
662مساعد مهندسوزارة الدفاع7مراقب فني

411كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-11-21الالذقية06100043378ليالميساء حسين محمد405914204068

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10160041058هداياهزار عمران خضر406014204069

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01طرطوس10010135945هدىليليان عبد الحميد عبد الهادي406114204070

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس10180008983نافله سليمانثناء ممدوح سليمان406214204071

معهد1983-01-18طرطوس10270004229رئيسهإنعام معين علي406314204072
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.6220020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال291.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-05-10طرطوس10010032995زهرليلى حسن حافظ406414204073
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

412كتاب اولوزارة الماليةالال1874.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-26طرطوس10260029078اعتمادنورا محمد سليمان406514204074

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1992-07-04طرطوس10260027942انتصاررشا يوسف حسن406614204075
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.6320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10010044962نبيههدارين سلمان مريم406714204076

الال199.0020101علميثانوية عامةثانوية1991-05-01طرطوس10120016800فضةفراس علي علي406814204077

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1980-03-10طرطوس10020015670هدىسالفه مشابك القاضي406914204078
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.3720020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1947.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-19طرطوس10010191684ليلىسلمى جهاد ابراهيم407014204079

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1178

الال1995.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-07طرطوس10260011312عايدة ابراهيمسومر رفعات حمود407114204080
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-08طرطوس10100013291نجاح سليمانرشا محي سليمان407214204081

وزارة الكهرباءالال3894.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-04طرطوس10090087713زينب فشتوكروان خليل صيوح407314204082
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1998-09-03طرطوس10040011396رابيهجواهر شهاب سليمان407414204083
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.2520200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1985-05-15طرطوس10270011634فاطمهدياال كاسر محفوض407514204084
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.4620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-20الالذقية06110041849ميسرعفراء محمد محمد407614204085

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-25طرطوس10040025492بشرىاسرار ابراهيم موسى407714204086

معهد2001-06-25طرطوس10260002233هيامعلي هاشم سلمان407814204087
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال71.1320210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع635

ممرض معالجة 

فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

409كاتب اولوزارة الماليةالال1586.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10090015784رنانور غسان عتيق407914204088

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-09طرطوس10160087893بديعهريم غازي سليمان408014204089

معهد1998-09-18طرطوس10280004208جوهرهبشار يحي حمدان408114204090
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.9320201ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1996-01-26طرطوس10160045766سناءوالء موسى عطاف408214204091
المعهد التقاني 

الصحي
الال81.3720150صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1988-10-22طرطوس10020007056ماجدةحسن معال سليمان408314204092
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال65.0820096مخابر

معهد1993-01-16طرطوس10260014620سميرهحنان عدنان حمود408414204093
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.1120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10160111631امللما علي محمد408514204094

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-01الالذقية10090051069توفيقهفتاة وجيه سودان408614204095

وزارة الكهرباءالال275.0020057ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-05-20طرطوس10280019020نجاحعلي محمد محمد408714204096
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01طرطوس10260014598سميرةرشا عدنان حمود408814204097

الال244.0020019حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-01-10طرطوس10090000311سميحه صيوحعالء ابراهيم اسماعيل408914204098
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1998-01-10طرطوس10160102878هندأمل ابراهيم حسين409014204099
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6220180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10140010887ابتسامعلي محي الدين ميهوب409114204100

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-16طرطوس10150009742هدىرنيم علي اسماعيل409214204101

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1400.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-07طرطوس10270021093جهيدةحال علي رحال409314204102

معهد1998-01-31طرطوس10020007243ميساءاماره شعبان محمد409414204103
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.4220170صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-14دمشق10150014016ايمان ميهوبمايا عالء الدين رسالن409514204104

معهد1993-01-01طرطوس10160042379فاطمهنغم عدنان عاصي409614204105
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3920120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2811.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-07-18طرطوس10140001395ميساءياسين منذر حسن409714204106
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد1982-03-29طرطوس10220035805انتصاروديان بلول بلول409814204107
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1220030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-09طرطوس02210007969منىفاطمة علي حاج خليل409914204108

410كاتب اولوزارة الماليةالال1869.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160138428غيداءسومر منير عساف410014204109

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1990-06-10طرطوس10230008782اكتمالحميده محي حبيب410114204110
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3420100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10طرطوس10090068233نديمهبتول محسن سالمه410214204111

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-14طرطوس10260014579سميره حمودحال عدنان حمود410314204112

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-30طرطوس10010136380أديبه حيدروفاء سهيل علي410414204113

الال174.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-10طرطوس10010018953اميرهديما منير ديوب410514204114

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1995-07-13طرطوس10010182967زينهريم يوسف دله410614204115
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.0220150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-19طرطوس05010378539فاطمهديمه خليل االحمد410714204116

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010136424اديبهوالء سهيل علي410814204117

معهد2000-04-13طرطوس10100000709منىجلنار محي الدين شحود410914204118

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.9720210

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1993-01-20طرطوس10010095900رسميهابراهيم حيدر ديب411014204119
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال71.8320129تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1873.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-09-01طرطوس10160118978رويدهمحمد مظهر ناصر411114204120

معهد2000-04-10طرطوس10160152163سحرخضر هيثم سليمان411214204122
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال72.9520200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة635

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1900.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-28طرطوس10100025401هناء حيدرفرح فؤاد سعود411314204123

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1999-08-26طرطوس10100026272غادهحسين علي عروس411414204124

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال75.9220200كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

معهد1995-04-02طرطوس10030004977هيامالنا كامل شاش411514204125
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.1420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01طرطوس10020000698سحرمروى محمد ديب411614204126

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10030036725والدهليث حسن سالمة411714204127
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

411كاتب اولوزارة الماليةالال2088.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10090088496رجاءيارا طالل ادريس411814204128

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-07-01طرطوس10090119856رقيهاسما علي سالمه411914204129
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.2320180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-27طرطوس10260036771غادهمناس وفيق اسعد412014204130

معهد1983-07-09طرطوس10010128851ليلىسامر سلمان حمود412114204131
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.1820045تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1408.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-01طرطوس10140001382ميساء وردهميراي منذر حسن412214204132

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20طرطوس10100024423جنيت الوادياريج جهاد واصل412314204133

معهد1985-01-01طرطوس10230027167رشيدهغيساء احمد يوسف412414204134
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9720060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-18طرطوس10090050297ساميهميس يوسف شدود412514204135

معهد1982-07-14طرطوس10030010509نجاحلما محمود حسن412614204136

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.5020020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-12-09طرطوس10020014159خديجةرامي علي حمزة412714204137

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس05080027945فطومهريمان ضاهر الخلف412814204138

412كتاب اولوزارة الماليةالال126.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-05-05طرطوس10010107780هيامريم محمد فسخه412914204139

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1996-01-20طرطوس10010099363سلمىغنوه بهجت اسماعيل413014204140
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.3520160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100032836مريملمى صادق ميهوب413114204141

معهد1993-05-24طرطوس04120102681آمنهربا محي الدين حسين413214204142
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.8020130تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04طرطوس10280001807مفيدهوسام حسن علي413314204143

معهد2001-01-25طرطوس10110019203ريمجعفر علي زينب413414204144
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.8920210تخدير

معهد1990-09-03طرطوس10010149322أميرةعلي فؤاد مصطفى413514204145
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.80201010تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

الال315.0020110الكترونثانوية صناعةثانوية1994-01-27طرطوس10090067298ميادهمريم نضال العص413614204146
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-13طرطوس10010064696لطيفهزينة عيسى ميهوب413714204147

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-25طرطوس10110014001سهام محمدآيه غسان حسن413814204148

الال3028.0020160ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10110012253سوسن احمدعلي ايسر صقر413914204149
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد2001-01-02طرطوس05160036815احالمهديل سلسل دياب414014204150
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.9720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب اولوزارة الماليةالال1739.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-19طرطوس10160138542سحر يوسفمريم ابراهيم ديب414114204151

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1999-05-29طرطوس10160038267داللمحمد علي حسن414214204152
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال71.2320200ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29الالذقية06200004024نجالنهوند حبيب يونس414314204153
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10050004344حنانمريانا سليمان محمد414414204154
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1729.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-22طرطوس10280011006هاالرغد ناظر مهنا414514204155
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20طرطوس10020010149هياممزيانا علي احمد414614204156

معهد1984-01-02طرطوس06090076927شفيقهفاطمه عباس جربوه414714204157
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0120060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-09-26طرطوس10160150878نديمهفاتنه شعبان محمد414814204158

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.8320170مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01طرطوس10120005710نوال خضورجيداء محمود حسن414914204159

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01طرطوس10110005811سميرهروان احمد الفرفور415014204160

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1374.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-15طرطوس10020037728منيرهفابيوال رجب منصور415114204161

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-15طرطوس10010126209بسيمهمعاني محمد علي415214204162

معهد1995-03-18طرطوس10280016568سميرهنغم محمد علي415314204163
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.6620150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-27طرطوس10010144711نهيدةنور خالد كردي415414204164

معهد1996-03-27طرطوس10160108246اعتدالبيان احمد ربع415514204165
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.1320173تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال267.00201010تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1992-01-16طرطوس10090011780سميرهمهدي علي معروف415614204166
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1984-01-02طرطوس10140010402حسيبهتغريد أحمد حمود415714204167
المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
الال64.1620140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-29طرطوس10100021555وردهروز علي سليمان415814204168

معهد1995-01-01طرطوس10110008648كوثرايمان علي محمد415914204169
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.2520140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1989-10-01طرطوس10160040175حياةعال كامل حسن416014204170

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.1220110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01طرطوس10110013984سهام محمدنسرين غسان حسن416114204171

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10250006043فاطمةهادي احمد برهوم416214204172

معهد1996-10-08طرطوس10260008356بديعهمايا عماد يوسف416314204173
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.8220190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10280013129رمزيهاشواق محمد علي416414204174

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال250.0020020نجارةثانوية صناعةثانوية1980-02-25طرطوس10040027305معينه عليلويس سلمان يونس416514204175
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1990-01-10طرطوس10020024979منيرهرشا عيسى عيسى416614204176
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9620120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-22طرطوس10090078594عائدةنغم ابراهيم يوسف416714204177

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-05طرطوس10110012038وفيقةاسمى بركات ناصر416814204178

معهد1995-01-01طرطوس10040022131وفاءعلي محمود حسين416914204179
المعهد التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال74.7020140

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد1993-05-31طرطوس10170035792حمامهعيد عماد محرز417014204180
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.6320153تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1993-03-04طرطوس10160052274هناءختام عادل يوسف417114204181
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

نعمال306.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-04-15طرطوس10100014809احالموسام رمضان رمضان417214204182

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد2001-01-03طرطوس10010151089تماممي محمد محمود417314204183
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال68.0620200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال311.0020001كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-02-15طرطوس10010162624فاطمهمحمد علي ابراهيم417414204184
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

الال1750.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-14طرطوس10160051734اميمهسلمان محمد خليل417514204185
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

الال151.00200710علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10040015939سوسناحمد سلمان غانم417614204186

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال3232.0020160ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1997-05-29طرطوس10220001262مياسه جحيمحمد امين مأمون دبرها417714204187

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-27طرطوس10090089617كلثوممنال محمود ميهوب417814204188

409كاتب اولوزارة الماليةالال2114.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-07طرطوس10160092269وهيبهميس حسام شعبان417914204189

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1980-04-13طرطوس10030038744جميلهناديه يوسف شاليش418014204190
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.2620050تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01طرطوس10020032483سليمهوصال احمد زيدان418114204191

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال146.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-08-18طرطوس10280018277مديحه غانمهنادي نظير بركات418214204192

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-13طرطوس10160114191سميرهسمر عزيز عيسى418314204193

معهد2000-12-15حمص04011194376شاديهمارينا عيسى شاهين418414204194
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال70.2920210المساحة

نعمال301.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-02-11طرطوس10160125421أميره حبيبالفت نزيه عباس418514204195

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

معهد1988-09-10طرطوس10040027064سميرةراغده احمد محمود418614204196
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.8320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-02طرطوس10160109967بديعهغيساء بهجت دربو418714204197

معهد1991-01-05طرطوس06200018793فلايرزينب مالك الحاطوم418814204198
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال270.0020038كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-03-01طرطوس10110030305وجيههيحي اسكندر ناصر418914204199
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1999-01-01طرطوس10010070674سجيعهحسان نزيه أحمد419014204200
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.1420191تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28طرطوس10010116088ربيحارزان محمد طيبا419114204201

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1980.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-27طرطوس10010153030سميرهزينه محمد يوسف419214204202
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-03طرطوس10010068771فاطمهبلسم حسن ديب419314204203

الال139.0020071أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-08طرطوس10160042126داللمحمود فائز اسبر419414204204
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1983-02-18طرطوس10230020395منىالهام سليمان عيسى419514204205
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-04-05طرطوس10020035930رابيهفرح علي محمود419614204206
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحةالال86.7920180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-10-12طرطوس10220014046انتصاراريج ابراهيم شدود419714204207
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.2420200محاسبة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-22طرطوس10240018866جميله معالشادي محمد علي419814204208
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1984-06-09طرطوس10270003546اسمهاننادين محمود خليل419914204209
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3320040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1991-01-20طرطوس10040022635فكتورياروز يونس كناج420014204210

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.3020120

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد1999-08-08طرطوس10280006850سميرهمحمد ابراهيم غانم420114204211
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال67.9320200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1783.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04حماه05070030766فاطمةأريج نصر العلي420214204212

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01طرطوس10160043105منالياماجده عدنان عاصي420314204213

معهد1984-01-12طرطوس10160042456نجيحهشاديا محمد البودي420414204214
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.9620060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28طرطوس10220032596سميرةيارا فيصل سليمان420514204215

معهد1985-11-20طرطوس04120102687آمنهزينه محي الدين حسين420614204216
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.0420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-04-10طرطوس10040024321ليلىسارة مصطفى رجب420714204217
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.2720190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

413كاتب اولوزارة الماليةالال1989.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10230013702سوسنمنال عباس عروس420814204218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3221.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-03-10طرطوس10020041502كوكبإياد ماجد سقور420914204219
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2426.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-23طرطوس10040016842احالمزينه محمد معال421014204220
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال2876.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-09-20طرطوس10220007608ميادهمحمد اسعد علي421114204221
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20طرطوس10040012347سهامنور نبيه كرميا421214204222

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-20طرطوس10100034489علياخديجه جميل ديوب421314204223

معهد1995-11-02طرطوس10160146660منىرنا عيسى محمود421414204224

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.8720150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد2001-08-18طرطوس10090012269كريمهلورين حسين حيدر421514204225
المعهد التقاني 

الصحي
الال76.9020210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1994-01-17طرطوس10180005963فاطمهمرح علي ابراهيم421614204226

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.6520170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1989-03-08طرطوس10120005889فايقةألفت وحيد حمود421714204227
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5520090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-01-01طرطوس10010123843ماريهسليمان علي أحمد421814204228
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال66.7920140تخدير

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-14طرطوس10270020999خديجهبتول رامز سويقات421914204229

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1545.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01طرطوس10160112005فهيمهسماهر علي علي422014204230

معهد1983-01-01طرطوس10160069153الهاملميس ابراهيم عيسى422114204231

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.5920020

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

411كاتب اولوزارة الماليةالال118.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10090035918كوكب ديبمازن عزيز ابراهيم422214204232

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020125علميثانوية عامةثانوية1993-05-01طرطوس10110005815سميره خضورحسن احمد الفرفور422314204233

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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وزارة الكهرباءالال2882.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-02-16طرطوس10010152921فواكهنور ابراهيم احمد422414204234
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1987-01-01طرطوس10010014053فادياعال غسان غانم422514204235
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

ثانوية صناعةثانوية1998-06-01طرطوس10020020319سناءمحمد شعبان الحايك422614204236
آليات ومعدات 

زراعية
الال2886.0020160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1990-05-27طرطوس10220013218مريمميس نبيل بشير422714204237

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.1820110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-18طرطوس10260012261فهيمةاية علي ونوس422814204238

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06100004051وجددعاء محسن ناصر422914204239

معهد1992-01-02طرطوس10140005104ابتسامريفان نصر علي423014204240
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.4620110إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-03-29طرطوس10280012814وفاءسليمى محمد حسين423114204241
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2220180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال374.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-01طرطوس10180002867عدالهبه سليمان ديب423214204242

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1552.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10010132466وفاء عمرانمحمد ياسر سرور423314204243
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-05-19طرطوس10250002195عفافسندس محي الدين احمد423414204244

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010008516الهامزينب عماد الدين العده423514204245

معهد1999-12-24طرطوس10220014144حلوهفراس محمد حمود423614204246
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال77.1520190صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

معهد2000-06-01طرطوس10260034023عواطفمنار علي عيسى423714204247
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال66.5920210حوسبة صناعية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-10طرطوس10020000707سمر دكروجسالي جابر ديب423814204248

معهد1990-03-01طرطوس10040027071رجاءياسمين محمد محمود423914204249
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال86.4220110أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-25طرطوس10160062934ندى احمدرانيا عبد الكريم محمد424014204250

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-17طرطوس10030003505غصون كفىرهف نوفل نمنوم424114204251

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01طرطوس10040001367منيرهرنا ياسين اسماعيل424214204252

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2061.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-22الالذقية06110009669وعدهبه آصف عيد424314204253

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10160025856وفاءلمى فائز سليمان424414204254

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-12طرطوس10160052698يسرىصفاء بسام منصور424514204255

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2113.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-04طرطوس10090041797ثناءماريا رفيق محمد424614204256

معهد1981-04-04طرطوس10040027652ربيحهباسمه محمود ابراهيم424714204257
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.5920030زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2001-04-26طرطوس10010060242أملإباء هيثم عيسى424814204258
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.0220210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2000-01-01طرطوس10160033963هدىأميرة محمد عبد هللا424914204259
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال76.5320200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1993-01-02طرطوس10160009955بديعهسهر هشام عباس425014204260
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.2820150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1993-01-23طرطوس10240002404مفيدهمحمد نزيه حمود425114204261
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.5520182زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2002-01-12طرطوس05150048898نجاهزينه محمود أسعد425214204262
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.9520210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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409كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-02-02طرطوس10010044437نهادراميه علي فريره425314204263

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-17طرطوس10020036876ليلىريم رجب شوكي425414204264

الال187.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-15طرطوس10160053799ماريه احمداحمد عقل حسن425514204265
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2147.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-13طرطوس04230001305فادياغرام اكرم منصور425614204266

الال2541.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-10-23الالذقية06010063575رسميه سليمريم أحمد نعرلي425714204267

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-06طرطوس10250000533نوال محمدعتاب احمد سليمان425814204268

معهد1990-05-24طرطوس10160068647ناهيهريم علي جمال425914204269
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال73.1220110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال203.0020059علميثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10250008189نوالمحمد محي الدين اسماعيل426014204270

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1343.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01طرطوس10140012633وفيقهايمان نبيل خدوج426114204271

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01طرطوس10110019568كسرىبشرى حبيب غالية426214204272

وزارة الكهرباءالال3572.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-04-07طرطوس10100008651سعده داؤدرزق جمال داؤد426314204273
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

معهد2002-01-04طرطوس10040026335ماريهراما معين حسن426414204274
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.0020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1986-02-01طرطوس10010073161جميلهمنار منير محمد426514204275
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-09-17طرطوس10160051704املنجالء دعاس عبدو426614204276
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3920100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال4178.0020135كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-04-07طرطوس10020012340لميامحمد راتب شاتيلي426714204277
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1986-01-12طرطوس10040027049رجاءايفلين محمد محمود426814204278
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.6420060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

نعمال335.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-02-01طرطوس04120033996حسنارودينا ابراهيم دبرها426914204279

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

نعمال2452.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-05-15طرطوس10120008221كوكبتهاني احمد ديبو427014204280

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

معهد1989-07-07طرطوس10160017011نبيهههبة محمد ابوعباس427114204281

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.9620100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1986-12-18طرطوس10050005643ليلىمريم علي الصافتلي427214204282

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.6120060إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

معهد1999-06-25طرطوس10240017400جميلهلجين حسن ناصيف427314204283
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.4520210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2179.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10260009683رضيهغدير غسان عباس427414204284

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

الال2465.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-10طرطوس10100024315رئيسهريم زهير سعود427514204285
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

معهد1993-02-24طرطوس10010076662فاطمةسمر سلمان ديوب427614204286
المعهد التقاني 

الصناعي
الال86.5820130تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

414كاتب اولوزارة الماليةالال1995.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-10طرطوس10100006634روايحعلي هاشم حمدان427714204287

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الكهرباءالال3368.0020141كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-05-23طرطوس10100005501يسرىاحمد محمد احمد427814204288
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

معهد1997-01-05طرطوس10240002451داللمحمد علي سعد427914204289
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةنعمال66.5220172معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
1131

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1716.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10020008138رتيبهشذا علي اسعد428014204290
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1877.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-25ريف دمشق03260014729ريماسوزانه عقل سعود428114204291

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1932.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-05دمشق03260014727ريمازينب عقل سعود428214204292

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1990-02-18طرطوس10010105507جهينهحيدر علي عبد هللا428314204293
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال67.0720123

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1997-09-27الالذقية06100075755سهيالرهف عمار اسماعيل428414204294

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال75.7120170مطبخ وحلويات

معهد1994-01-01طرطوس10160107775ندىحازم صالح حمدان428514204295
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6620140تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

وزارة الكهرباءالال275.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-03-18طرطوس10100007177مريموسام علي ابو حمود428614204296
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20طرطوس10090080423فهيمه اسماعيلرشا عيسى خليفه428714204297

معهد1998-02-20طرطوس10260032216صونياسوزان مغوار معروف428814204298
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.0720190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-08طرطوس10160127661جميلهحال محمد محمد428914204299

409كاتب اولوزارة الماليةالال149.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-12-15طرطوس10010038588ليلىجوال سليمان معال429014204300

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-22طرطوس10110003261وهيبهرشا قيس استنبولي429114204301

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2639.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-18طرطوس10020001559سناءزينه اسعد شدود429214204302

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال131.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-02-11طرطوس10090058271هناء تحوفردينه محسن بدور429314204303

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1995-01-01طرطوس10100027548سورياغانيا مصطفى ابراهيم429414204304
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1720150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-04طرطوس10010085091انعامايه جابر شما429514204305

معهد1991-01-01طرطوس10090018893نهلههيام حسن زهره429614204306
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.5020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17طرطوس10010006710نوالابراهيم فوزي معال429714204307
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020018أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-09طرطوس10220036359أميره ابراهيمسامي سليمان سليمان429814204308
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-05طرطوس10150010569فاطمهفتاه علي علي429914204309

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-09طرطوس10140000162أميرهشيرين شكيب ملحم430014204310

معهد1988-06-08طرطوس04120038146آمنهعبير محي الدين حسين430114204311

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.2920080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-11-04طرطوس10010152344ساميهورود محمد محمد430214204312
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1985-01-05طرطوس10220022805بليندامادلين محمد يوسف430314204313
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال77.7520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال299.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-03-29طرطوس10260000382بلسمغدير مفيد وسوف430414204314
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1011فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
218

معهد1984-08-14طرطوس10090073349حلوهخلود محمد محمود430514204315

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.9620070إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10140010907علياميس عبد العزيز ميهوب430614204316

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-16طرطوس10150007823سلمىرشا ناجي خزامه430714204317

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-09طرطوس10140010748نهيدهمحمد نزيه عباس430814204318

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01طرطوس10160008086سليمهسمر يوسف ابراهيم430914204319

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-23طرطوس10090047142فايزهرغد احمد العلي431014204320

معهد1996-09-25طرطوس10260033430جهينهرشا أحمد سالمي431114204321
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال68.1520180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10090089312فريزه عجيبديانا احمد عجيب431214204322

الال2968.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-06-13طرطوس10160091176لميا سعيدراما سهيم الدايري431314204323
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-28طرطوس10160055619فهيمه كحلهناريمان سليمان كحله431414204324

الال313.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-10-10طرطوس10250005801سهامصفاء محمود فاضل431514204325
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-29طرطوس10060010073شذام طنطورهدى علي سطوف431614204326

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160146990منىسراج وجيه احمد431714204327
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس05070030562ليندهدعد محسن القاموع431814204328

الال143.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-02-10طرطوس10090052822رابيهعليا علي زود431914204329

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1977-10-23طرطوس10160017098ماجدهريم نصر ابو عباس432014204330
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال77.4019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-15طرطوس10160158345سعدهاسمهان محمد خضور432114204331

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1535.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-10طرطوس10010149094نداراما نبيل معال432214204332

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-10طرطوس10160036046نبيله خضورنور علي ونوس432314204333

الال324.0020038كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-04-12طرطوس10010140158زهرهمام محمود فتوح432414204334
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1673.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-06طرطوس10150002691اديباهدى ابراهيم علي432514204335

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-15طرطوس10010092652سهامعال عدنان احمد432614204336

معهد1986-07-27طرطوس10240002362مديحههبه محمود سعد432714204337

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.2620080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

الال138.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-14طرطوس10260015875املادم مضهور حمود432814204338
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

الال318.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-07-10طرطوس10010001392هيام الصالحهناء علي الوسوف432914204339

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال410.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-28طرطوس10160021427ادليا الكرديهنا سلمان كردي433014204340

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
410كاتب ماليوزارة النقل1022

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2312.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-04-17طرطوس10160103916وجيها ونوسيارا اجمد حسين433114204341

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

نعمال179.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-16طرطوس10100008410وجيهاسميح بهجت منصور433214204342
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2209.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010120110هيام دالمريم حسن سالمي433314204343

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27طرطوس10050009321زينبحال عدنان الحمصي433414204344
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-07طرطوس10040026765مانياحنين محمد بلول433514204345

معهد1985-04-13طرطوس10010093481فاطمهثناء سيف الدين السكاف433614204346

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.3420080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15طرطوس10010036713منىمي عزيز الحيدر433714204347

الال292.00201110كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-02-23طرطوس10160150032جهينهجالل محمود عمران433814204348
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

411كاتب اولوزارة الماليةالال107.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-20طرطوس10090042420ثريابشرى نجدت شداد433914204349

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01طرطوس10090046253نهادامل حميد ضوا434014204350

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-07طرطوس10010093397سهامعبير عدنان احمد434114204351

الال1944.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-11-16طرطوس10160098895ايلدا عليوالء سالم احمد434214204352

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-24طرطوس10090083467بديعهرشا بسام معروف434314204353

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-16طرطوس10100036064نهاد محمدهال احمد رمضان434414204354

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-11طرطوس10160137425ديلياأريج كامل سليمان434514204355

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-30طرطوس10010039370نادياالمك علي شعبان434614204356

وزارة الكهرباءالال257.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-09-01طرطوس10090012816ندوىعال يوسف ضوا434714204357
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-24طرطوس10090025864عقيله درويشصالح أحمد عبد هللا434814204358
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-23طرطوس10160033030هناءمرح فيصل بشالوي434914204359

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-11طرطوس10160101515منالالين طالل احمد435014204360

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10010125440غاده حسنآيه علي عبد الرحمن435114204361
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-11طرطوس10020044273نوالمجدلين مجد اسماعيل435214204362

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1480.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-24طرطوس10280012574فاطمهماهر حسن احمد435314204363
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-09طرطوس10090046884سماهرايمان سهيل ضوا435414204364

الال248.0020068حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-07-01طرطوس10150001193سعادمعتز محمد عقول435514204365
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1838.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-27طرطوس10160093030صباح إبراهيمعبير منير احمد435614204366

الال2169.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-31طرطوس10230009665فاطمهمريم معن عباس435714204367

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءنعمال3181.0020153كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-28طرطوس10250000465عهدمحمود نبهان مصلح435814204368
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال3637.0020172الكترونثانوية صناعةثانوية1999-11-01طرطوس10090030367اميرهأحمد عيسى الشلوف435914204369
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2000-01-11طرطوس10010037144نجوىحياة عباس محمود436014204370
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال84.5920190تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب ماليوزارة النقلالال230.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-08-10طرطوس10040028093سعاد مصطفىرهام مصطفى حسن436114204371
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-10طرطوس10090007966فاطمهزكريا احمد طه436214204372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-20طرطوس10010035225نصرهلينا مرشد تلي436314204373
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-10طرطوس10090114104سليمهسمر سلمان سليمان436414204374
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410كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-20طرطوس10010035969سميا رسالنسمر ميهوب حمود436514204375

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال301.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-03-01طرطوس10020025344سميره خضرروز مايز يونس436614204376

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

409كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-27حمص10030026011ودادهديل محمد بالل436714204377

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال3618.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-08-01طرطوس10260030728خوالاحمد عبد الحميد احمد436814204378
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال2531.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-03-29طرطوس10160031525اميره الزغبييارا عماد خضور436914204379
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال140.0019990علميثانوية عامةثانوية1977-03-20طرطوس10180010821عزيزهنهال محمود محمد437014204380

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-15طرطوس10090001884حسيباريمه محسن سكريه437114204381

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-11طرطوس10040000957يسرىزينة ناظم حمود437214204382

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-05طرطوس10280009081فاطمةسوالف حسن لطيفي437314204383

الال3276.0020160التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1999-01-02طرطوس10010122670آمنه احمدعلي ايمن احمد437414204384
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2460.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-09طرطوس10160083821هدىبلسم عبد الكريم خطيب437514204385

412كتاب اولوزارة الماليةالال2182.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-27طرطوس10230003406خلودوعد عماد اسماعيل437614204386

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1921.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-11-16طرطوس10010093991ليلى عاصيبشرى رجب زيدان437714204387

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1680.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-24طرطوس10120017005رانيانغم هايل صالحة437814204388
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3631.0020163ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-11-02طرطوس10240002759ليناباسل علي سعد437914204389
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10240016561نزيهارهف اسعد حسن438014204390

معهد1998-05-06طرطوس10240006900نهدههمام محمود معال438114204391
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.9420182تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10طرطوس10160080763ليندا الخطيبوصال محمود عيسى438214204392

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال236.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-03-22طرطوس10220026547مونامحمد جمال عيسى438314204393

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-17طرطوس10100035518مريمرزان علي ابوحمود438414204394

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-06طرطوس10260009022سهيلهسوسن يوسف صالح438514204395
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2000-01-01حماه05190008834وسامهلمى صموعه منذر438614204396
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال69.7420200حوسبة صناعية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
408منشئوزارة المالية15

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04طرطوس10090050053اميرةمحمد سهيل العاتكي438714204397

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-02طرطوس10160021529رقيهبثينه محمد معروف438814204398

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-09طرطوس10020010157إرمه حسنزينب غسان احمد438914204399
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1581.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-10-01طرطوس10160074796ناريماننورا مرهج سليمان439014204400
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1669.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-28طرطوس10220045058سعادعلي آصف علي439114204401
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-27طرطوس10160121045نهيداريما رئيف أحمد439214204402

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال132.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-07-24طرطوس10090049881شفيقهلميس احمد ميهوب439314204403
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2280.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15طرطوس10040026763مانياريم محمد بلول439414204404

411كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-14طرطوس10090065193جمانهانديرا غاندي دلول439514204405

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال3762.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-08-23طرطوس10260000336ابتسام عليمايا عدنان وسوف439614204406
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال211.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-04طرطوس10020025369سميره خضرروانس مايز يونس439714204407

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-06طرطوس10100007171مريمديما علي ابو حمود439814204408

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10050005418نهىروال سليم مرعوش439914204409

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-08طرطوس10090016547هدىعلي عيسى حسن440014204410

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-06طرطوس10160149888نجودرهام يوسف ابراهيم440114204411

الال318.0020018كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-01-28طرطوس10280014945ليلى موسىمحمد شفيق صالح440214204412
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1009فني كهرباء

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1597.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-16طرطوس10160040411ليلىريما احمد تامر440314204413
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3769.0020160ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية1999-01-29طرطوس10090000127اليسارعبير قيصر سليمان440414204414
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10240010387جنانلولي محمد شعبان440514204415

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10050008730جميلهمحمد نافز ابراهيم440614204416
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

الال138.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-06-11طرطوس04010060714عزيزه عليروضه محمود محمد440714204417

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال118.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-05-10طرطوس10180002022فاطمهميساء محمود علي440814204418

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-31طرطوس10030002024جورجيتمجد جرجس ابراهيم440914204419
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

411كاتب اولوزارة الماليةالال1782.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-18طرطوس10090007455فيروز الحواطغنوه محمد غنوج441014204420

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28طرطوس10160130581نادياأحمد نصر حسن441114204421
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-21طرطوس10040024154هناديهيا نظام حمد441214204422

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس10110014539منيرة عيسىوئام عبد الكريم عاقل441314204423

الال1632.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-16طرطوس10260033452هاالهبه محمود سالمي441414204424
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال2338.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-02طرطوس10100010669سعادسوسن دياب غنام441514204425
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-07طرطوس10090046977منيرة اسطنبوليروان عدنان حسن441614204426

الال2050.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-15طرطوس10020042339ملكهنداء فواز عباس441714204427

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-23طرطوس10160107409زينبغانيا طاهر انباشي441814204428

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10160128921كوكب محمدرفاه احمد علي441914204429
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10020035858سعادعلي حاتم مهنا442014204430
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-07طرطوس10100011683وجيهاعليا عيسى صالح442114204431

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10240011560رجاءهديل عمار دالي442214204432

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-17طرطوس10240015344نجاح رستمهال حبيب جديد442314204433

410كاتب اولوزارة الماليةالال1913.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-19طرطوس10220045985سالمرهام ماجد مصطفى442414204434

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال223.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-28طرطوس10090030328وفاءزينب علي نجمو442514204435
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-23طرطوس10100009982يمنهندى عدنان غنام442614204436

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01طرطوس10100007956منيرةراما احمد بركات442714204437

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160031612نديمه سمرهبتول محمد درغام442814204438

412كتاب اولوزارة الماليةالال183.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-02-16طرطوس10280002381منيرهوفاء محمود علي442914204439

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-28حمص04020057496بهيجةحاكمه فياض اسماعيل443014204440

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-06طرطوس10030006957دعدخوله سهيل عدبا443114204441

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2352.0020172ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-01طرطوس10010039848ايمانخضر عبد الناصر غريب443214204442
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

الال271.0020014ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-09-01طرطوس10100016575خديجه الحامضأيهم هاشم رحال443314204443
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04030021250كيندا صالحريم احمد خضور443414204444

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

الال2947.0020164التصنيع الميكانيكيثانوية صناعةثانوية1991-06-27طرطوس10010093694ازدهارحسن صالح شاهين443514204445
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-08طرطوس10160060756نجوىريم اياد يوسف443614204446

وزارة الكهرباءالال236.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-01-01طرطوس10140005626خبيرهبثينة علي حميدي443714204447
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1963

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال2935.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-08-15الالذقية06090022628ندىفرح علي سلمان443814204448
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب ماليوزارة النقلالال396.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-11-04دمشق10220041725ليبياهنادي شحاده ياغي443914204449

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-14طرطوس10230009243اميرهنوره محمود وسوف444014204450

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1808.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-29طرطوس10270000572بثينهرغد جابر الخطيب444114204451
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-10-08طرطوس10100004660زائده غنامدارين ميهوب محمد444214204452

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

الال3170.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-08-26طرطوس10100023014منالفرح فراز الوادي444314204453

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
218

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-09طرطوس10090077791سنيه شاهينسالمه نذير سلمان444414204454

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-15طرطوس10270017043اسمهانعتاب علي بستون444514204455

الال3059.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-06-01طرطوس10270004162أديبهنغم عيد علي444614204456
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-05طرطوس10220004136نادياالنا عدنان ديوب444714204457

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال233.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10230009244اميرهرويده محمود وسوف444814204458

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-18طرطوس10020032156سمرايفانا علي شاهين444914204459

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-04طرطوس10050011959فتاةسهيله مصطفى تيشوري445014204460

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10طرطوس10010104742بديعةعبير محمود هندي445114204461

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-09طرطوس10280010228مريمحنان عيسى كلتوم445214204462

766 من 171صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال2123.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-24طرطوس10020032382انعام ابراهيمملكه حيدر غجري445314204463

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-23طرطوس10180003963فاطمهروال محمود احمد445414204464

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-24طرطوس10100026230فوزهريم مالك عروس445514204465

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1426.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010084104رهاءحال طالل يوسف445614204466

409كاتب اولوزارة الماليةالال2128.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10140005270وحيدهحال عدنان صالح445714204467

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10100012667هيامرنا علي عباس445814204468

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10طرطوس10040011441اديبه زهرهداليا يوسف برغل445914204469

معهد1995-01-20طرطوس10010083697ماريهميرنا يحي كامل446014204470
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال74.9320140هندسة البرمجيات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1802.0020167أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010123859مريمعلي احمد احمد446114204471
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

معهد1992-08-08طرطوس10020061062نهالقمر سمير النجار446214204472
المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.7120120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1623.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10090051491منالمي امير عزو446314204473

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1850.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-15طرطوس10030011490نهىأيا بسام ديوب446414204474

وزارة الكهرباءالال3238.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-02طرطوس10120017030مديحة اسماعيلعلي نوفل اسماعيل446514204475
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-23طرطوس10150010054خطيرهربا درويش درويش446614204476

411كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-07-08طرطوس10030025284سعادهنادي علي عدبا446714204477

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

409كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-12-26طرطوس10160021098سميرهنينار علي عمران446814204478

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-08-15طرطوس10150009837غيساءعبيرذ صالح يوسف446914204479
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةنعمال71.2720160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب اولوزارة الماليةالال146.0019963علميثانوية عامةثانوية1977-08-15طرطوس10160047633سميحهسالم ابراهيم ونوس447014204480

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1991-01-01طرطوس10160114354مديحهاحمد سلمان نيوف447114204481

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال68.3620139عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1999-05-10طرطوس10160055476ليناصبا رمضان عياش447214204482
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.7520200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال284.0020019كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-09-01طرطوس10100009175بهيجهعزام انيس عروس447314204483
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-11طرطوس10010157276سميرههبه فائز بدران447414204484

معهد1997-10-09طرطوس10160105216ميادهربيع علي شعبان447514204485
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.6220181تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال200.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-23طرطوس10160021121سميرهعشتار علي عمران447614204486

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1613.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10230016275ريما محمدبتول نمر شعبان447714204487

معهد1988-12-20طرطوس10160023398سعادهويدا محمود محمد447814204488
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6920080إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090042430منيرهفاتن رمضان شداد447914204489
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معهد1988-01-12طرطوس10160016422ودادعبير سلمان عبدهللا448014204490
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال64.1620100محاسبة

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال144.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-03طرطوس10130005240فاطمهروبا علي ميا448114204491

الال144.00200610علميثانوية عامةثانوية1987-10-09حماه10270021936نديمهمحمد عيدو عطره448214204492

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1991-05-15طرطوس04060027314صباحرهام سامي ملحم448314204493
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6920130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3668.0020130تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-01-29طرطوس10010136545املعلي محمد سقور448414204494
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد2000-08-14طرطوس10260020921الهامألين محمد أحمد448514204495
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال78.4220200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1982-02-01طرطوس10090013602حياةهناء ناصر ضاحي448614204496

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.5320060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-15طرطوس10250001125نديمهروعة ابراهيم حسين448714204497

معهد1983-03-01طرطوس10160104971ليلىثناء عدنان يوسف448814204498
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال68.0020060معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

الال256.0020100ميكانيكثانوية صناعةثانوية1992-08-26طرطوس10150008365مسكيهحسن أحمد محمود448914204499
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1983-09-05طرطوس10160124563سالمنسرين علي محمد449014204500
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9520060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-01-29طرطوس10240011641رمزيهماجده عبد العزيز ميهوب449114204501

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.2520130عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1723.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010122712خديجهامل محمود احمد449214204502

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1992-10-22طرطوس10160125036هدىمي علي عمران449314204503
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-12-10طرطوس10160141006املهاشم عياش حسون449414204504
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال67.26201110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2001-01-01طرطوس10020028527نهاداالء محمود ديب449514204505
المعهد التقاني 

الصحي
الال77.4220200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

وزارة الكهرباءالال2973.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-08-07طرطوس10270024089سميرة صبرهمجد مظهر اسعد449614204506
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس05190009490فايزه عبدهللالورين غسان شاهين449714204507

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1620.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-23طرطوس10160100247وعد داودنغم محي الدين عبود449814204508

معهد1998-06-20طرطوس10120003837كتيباحيان احمد حسن449914204509

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

216عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1134فني كهرباءوزارة الصحةالال69.6420192كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-11طرطوس10230010296يسرىوصال محمد محمد450014204510

414كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-02-10طرطوس10100019616نائفهعلي عيسى ميهوب450114204511

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1983-05-16طرطوس10010040469زينهسميرة جميل علوش450214204512
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال71.0920040اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد2000-12-26طرطوس10160121466صفاءمرح محمد غانم450314204513
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال93.1120210أطراف صناعية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع637

صانع اطراف 

علوية وسفلية
666

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال358.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-08-29طرطوس10160092971نادياميرنا احمد احمد450414204514
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد2000-10-02طرطوس10160121277دارينعال نواف حسن450514204515
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال74.4620200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

الال132.0020037أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10100009735اميرهاسامه علي الخطيب450614204516
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة الكهرباءنعمال3561.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10260018614داللعبدو ادريس ادريس450714204517
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-10طرطوس10150006901ابتسامسمر حبيب منصور450814204518

الال302.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-02-19طرطوس10250002692نديمهريا ابراهيم حسين450914204519
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1994-09-19طرطوس10230022936مديحهعلي يحيى خضور451014204520
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحةنعمال78.3120150أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1128فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10160134586سعدهرهام غازي علي451114204521

معهد1996-01-01طرطوس10220029554ازدهارمنار ياسر حسن451214204522
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.9020150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1981-03-28طرطوس10010037343زينهبشرى جميل علوش451314204523
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.4120010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال267.0020048حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-04-01طرطوس10250011108منىمحمود سلمان يوسف451414204524
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1987-09-07طرطوس10260029064فاطمهرامه علي سليمان451514204525

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.6120110مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

معهد1988-07-20طرطوس10040019406بديعهسومر محمد مصطفى451614204526
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.44201210تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-15طرطوس10160154831فدوى الراعيعلي ناصر درغام451714204527

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-16طرطوس10160002401نوالريفا جالل طيار451814204528

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-29طرطوس10160113895نجاحيحيى محمود عروس451914204529
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2023.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-25طرطوس10260019098احالمفاطمه علي حمدان452014204530
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1743.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-01طرطوس10130016018صفاءحيدر حاتم ميا452114204531

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-12-02طرطوس10020011929نظيرهأحمد محمود محمد452214204532
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال69.0320050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10160080223جهينهنهلة سلمان ابراهيم452314204533
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1987-10-23الالذقية10010014077نهلههديل حسام معال452414204534

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.6320080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1985-04-04طرطوس10220037549تمينهلورين جهاد عيسى452514204535

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.3820070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

وزارة الكهرباءالال2586.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10110026261فاطمةجعفر سامر يوسف452614204536
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-22طرطوس04030006955اكتمالوالء محمد الرستم452714204537

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10090009168تمرهسمر زاهر علي452814204538
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-05طرطوس10160080227جهينه احمدبلسم سلمان ابراهيم452914204539
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-31طرطوس10160125600فتاةفاتن عصام يونس453014204540

409كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020013علميثانوية عامةثانوية1982-06-15طرطوس10010111877ليلىسامي محمد محمد453114204541

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1176

410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2034.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10230023630صالحهوالء كامل محمود453214204542
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال220.0020041علميثانوية عامةثانوية1985-05-15طرطوس10040004742سهاماحمد علي محمد453314204543

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1992-03-18طرطوس10010007387فائزةسميحه علي حسن453414204544

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.3020140تأمين

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1987-02-04طرطوس10220026874تمينهشذا جهاد عيسى453514204545

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال80.9520070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2348.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-26طرطوس10140001218فيروزلجين محمد حمود453614204546

معهد1982-02-14طرطوس10270010449سهامليندا محمد غنام453714204547
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0820020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-01-10طرطوس10090066369رغداءبتول نوار دلول453814204548

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.8920210عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد2000-10-04طرطوس10280004309ندهليندا أمين القاضي453914204549
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال91.3520200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1999-04-12طرطوس10160136015هيامحيدر وليد سليمان454014204550
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5320210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20طرطوس10020005017فدوهسراب احمد حسن454114204551

412كتاب اولوزارة الماليةالال1767.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-05-06طرطوس10260017658هندابراهيم علي سلمان454214204552

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1177

معهد1994-06-18طرطوس10010126064يمناعال شحاده شيخ علي454314204553
المعهد التقاني 

الزراعي
الال82.0220140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال253.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-27طرطوس10140009654ريمه محمودباسله علي نظامي454414204554
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-10طرطوس10140001282امنده ندهلودي هالل حمود454514204555

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالنعم2219.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-06طرطوس05170022465نبيههلمى كاسر شدود454614204556
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2096.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-05طرطوس10010102019ميساءمريم علي نجمه454714204557

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الكهرباءالال2832.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-07طرطوس10260015755وديعهليث محمد خدوج454814204558
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1994-07-20طرطوس10160041870هدىهنادي محسن عطاف454914204559
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال63.9820200حوسبة صناعية

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

408منشئوزارة المالية15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2351.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-06طرطوس10240003805بشرىلين احمد ابراهيم455014204560
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090048975فهيماسراب حبيب غانم455114204561

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-15طرطوس10030006558ميادهرشا ابراهيم اسماعيل455214204562

766 من 175صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-03-08طرطوس10020037694اكابردانياال شعبان جناد455314204563
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال74.9620200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-12طرطوس10140010754عليا عباسلبنه غسان عباس455414204564

معهد1998-01-22طرطوس10260033956محاسنحسن رامز مهنا455514204565
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.6220192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2177.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10280019380مهىثراء فريد سلمان455614204566

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08طرطوس10110001748فريدةأفراح علي سلطاني455714204567

معهد1984-03-08طرطوس10270019659صبريهسومر وجيه علوش455814204568
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.7120050تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1998-06-08طرطوس10280009521غاليهضحى علي حسين455914204569
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال79.5820180معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
634مساعد فني أولوزارة الصحة636مساعد فني أولوزارة الصحة635

معهد1986-06-16طرطوس10010020574عواطفرنا علي ناصر456014204570

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.1820060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1954.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-09طرطوس10160049892هيامريم احمد مصطفى456114204571

معهد1994-04-16طرطوس10180002207احالمزينب عدنان أحمد456214204572

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.1420170تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

الال247.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-01طرطوس10160045549ثريا محمدلما باسم منصور456314204573

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1998-01-03طرطوس10110024884جنانرهف أمين ناصر456414204574
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.6020180أشعة

معهد2000-05-28طرطوس10160079988نهالمايا محسن العجي456514204575
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8420210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1998-08-01طرطوس10160043029وفاءرهف عيسى احمد456614204576

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.1420200مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01طرطوس10260029066فاطمههبه علي سليمان456714204577
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1994-01-17طرطوس10160003514منيفهزينه وجيه عقول456814204578

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.9620130إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1835.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-13طرطوس10220012616ليلىعلي يوسف منصور456914204579

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

معهد1981-11-07طرطوس10120009536امونالماظة عبد هللا سليمان457014204580
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-09-04طرطوس10090030426رغدارشا جابر بشالوي457114204581
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.7320060محاسبة

معهد1994-05-25طرطوس10170031182انطوانيتريتا نزيه افيوني457214204582

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.0720140

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-21طرطوس10010083641شهيرهمحمد عاطف علي457314204583
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد2000-08-10طرطوس10140009158نادرهيوسف احمد علي457414204584
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال81.1620200تخدير

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1383.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010068914غاده حساموزينب محمود عبدالهادي457514204585
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2164.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-09طرطوس10120000081منارعلياء ممدوح عباس457614204586
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-01-01طرطوس10140012819وفاءايهاب الياس جنود457714204587
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال78.8620200صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1813.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-11طرطوس10120009348وراث العيسىريم حكمت نعمان457814204588

نعمال1972.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10220029237نهيده مصطفىآالء علي محمد457914204589

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2000-01-01طرطوس10040019054ميساءهديل علي يوسف458014204590
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.4920200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1987-08-17طرطوس10040001318جويدانسرين محمود يونس458114204591
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.1620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10090082415رقيهزينب محمد ديوب458214204592

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13طرطوس10240012943غادهمحمد ملحم بوتامر458314204593
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1996-03-27طرطوس10010139484يمنىقمر حسن رمضان458414204594
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.8220180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2419.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-06طرطوس10110015867الهامأدريانا ايهاب اسبر458514204595

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-17طرطوس10280001492شفيقهاديبه سعيد علي458614204596

معهد1993-11-26طرطوس10220027936هدىريم علي فاضل458714204597
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.6920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-01طرطوس10220039052مهىسماح علي عباس458814204598
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال75.5720200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال146.0020125علميثانوية عامةثانوية1993-01-09طرطوس10160147429جمالتمحمود حسن حسام الدين458914204599

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1984-11-19طرطوس10110027006وردةأريج علي ابراهيم459014204600

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال80.0820040

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1984-01-05طرطوس10160102903عزيزهسهام علي حسين459114204601
المعهد التقاني 

الزراعي
الال83.4220040زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2411.0020144علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010154607أمارهعلي مصطفى سعد459214204602

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

معهد1998-01-01طرطوس10170010547ربابميس نزيه عبود459314204603
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال66.5120200المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090033854امينهغانا طاهر احمد459414204604

الال272.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-08طرطوس10100034096ظهيرهدارين حسين عمار459514204605

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1998-03-27طرطوس10010124764سميرهيمنه علي سلوم459614204606
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.8520200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-01-01طرطوس10110024089عين الحياةنور ابراهيم اسماعيل459714204607
المعهد التقاني 

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.8820180

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01طرطوس10050036103مركزانهدى فواز عازار459814204608

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-18طرطوس10270010516نجاحميساء صالح غنام459914204609

معهد1994-03-15طرطوس10160001044روالغنوه حبيب احمد460014204610
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال74.3020140

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد1988-03-19حمص04190113810فايزهحنان حكمت احمد460114204611
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال78.9320110أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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معهد1973-08-05طرطوس04120047160فتاةهويدا محمد محمد460214204612
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال55.6319930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160197877ليلى ابراهيمصفاء محمود حسين460314204613

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1984-04-15طرطوس10220012590سعداختام محمد قيدبان460414204614

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.4420050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2038.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-24طرطوس04010755070ناديانورشان نزيه العبود460514204615

معهد1992-01-31الالذقية06150067345معينهسها علي سعيده460614204616
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال83.6720110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01طرطوس10110027297جميلهصبا علي عمران460714204617

معهد1979-05-10طرطوس10160138111جوهرهليندا علي سويقات460814204618

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال59.2920030إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1969-04-29طرطوس10020011496فتاةرادا محمد محمد460914204619
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال64.0419900اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1999-02-01طرطوس10100021594ليلىخضر محمد سلمان461014204620
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال74.8820200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

نعمال297.0020038حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1984-10-28طرطوس10230013970وجيههبهاء علي مرهج461114204621
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-07طرطوس10030005975رفيده الخطيبسوزان محمود سليمان461214204622

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-08طرطوس10180005446عبالليلى حسن حسن461314204623

معهد1998-03-08طرطوس10100025243ترياقتهامه سلمان محمود461414204624
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال86.4520180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال292.0020000الكترونثانوية صناعةثانوية1979-08-10طرطوس10040016788فهيمهشادي محمود حسام الدين461514204625
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1987-02-14طرطوس10010130442سميرهمريم احمد علي461614204626

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.6120080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-15طرطوس10260019941اميرهثناء احمد غاليه461714204627
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

الال279.0020009حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-12-11طرطوس10260009032زنوبعلي محمد صالح461814204628
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0019863أدبيثانوية عامةثانوية1968-02-02طرطوس10230002841عواطف رمضانعلي محمد مصطفى461914204629
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1997-01-01طرطوس10020023292هناءبشرى علي مخلوف462014204630
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.3020180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10030005985رفيدهروان محمود سليمان462114204631

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-09الحسكة10160157863ليلىازدهار محيا سليمان462214204632

الال3656.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1994-01-07طرطوس10090015990سعاد شعبانفاتن محمد يوسف462314204633

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب اولوزارة الماليةنعمال227.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-09-01طرطوس10160079310مارياهدى حسن محمد462414204634

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1994-01-01طرطوس10030018719مريمراميا احمد حمدان462514204635
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.4220130أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2168.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-15حماه05190038532سماهرمايا وسيم حسن462614204636
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معهد1995-09-08طرطوس10090061945فلايرابراهيم بسام سليمان462714204637
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.4320174ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

الال2096.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-23طرطوس10090042707حسنهشروق سهيل بدور462814204638

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1990-02-09طرطوس10110010678شفيقةميمون معروف اسمندر462914204639

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال79.7520133كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1453.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-29طرطوس10220017570عفافرزان محمود عباس463014204640
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال3108.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-06-24طرطوس10110027030وردهحسين علي ابراهيم463114204641

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

الال346.00200910ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1992-01-01طرطوس10090016978رنده اسماعيلسومر توفيق ورده463214204642
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-20طرطوس10160050547نظيرهمنار محمد سليمان463314204643
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2001-01-01طرطوس10010106101امتسالهيا علي جماله463414204644
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.9220200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1982-09-01طرطوس10010086850نجاحرنا ابراهيم سليم463514204645
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال142.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-15طرطوس10100017508نهاد حمودمرام وجيه حمود463614204646

معهد1995-05-27طرطوس10270006643سعادعيسى احمد علي463714204647
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال70.4920164

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01طرطوس10020006490سكينهوفاء احمد ابراهيم463814204648

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-26طرطوس10110017994منيرةلبنه محمود عاقل463914204649

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-29طرطوس10110027014وردهايفا علي ابراهيم464014204650

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-07طرطوس10150007488أميرهحبيب محمد علي464114204651

معهد1981-01-25طرطوس10100035517منيرهبسيم خليل خليل464214204652

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.6620003

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

نعمال2773.0020135تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-03-10طرطوس10010067646تغريدمجد فاطر الحموي464314204653
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-06طرطوس06110023431سميرهعبير حسين التركبي464414204654

وزارة الكهرباءالال268.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-04-05طرطوس10090048969فهيماوسيم حبيب غانم464514204655
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-05طرطوس10010131395كوكبراميه احمد خضور464614204656

معهد1983-07-02طرطوس10270024338فاطمهعندليب حسن حسن464714204657
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.1420040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-30طرطوس10150006716نظيمهصفا صالح مرهج464814204658

معهد1989-05-01طرطوس10120005916سهيالحكمت علي فرحه464914204659
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.27201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1985-08-09طرطوس10220000455سهاملمى بهجت حسن465014204660
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8820070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-01-01طرطوس10250011041نجيحهطالب عبدالكريم سليمان465114204661
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال64.2620139

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1703.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10040019056ميساءحنين علي يوسف465214204662
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-07طرطوس10250011094حليمهرجاء ماجد علي465314204663

معهد1994-03-17طرطوس10040019621ماريهمرح فؤاد األحمد465414204664
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال70.3520160إنشاءات عامة
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-12طرطوس10260006881مها جوهرهمرام ركن الدين عسكور465514204665

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2071.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-19طرطوس10160143673املجعفر مفيد شيحاني465614204666

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-19طرطوس10030038199فرات خضوررزان حسان علي465714204667

معهد2000-01-01طرطوس10010085589هناءريم عدنان زعرور465814204668
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.6520200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1979-03-01طرطوس04010058837صوالنليندا علي صالح465914204669
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.4520000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-04طرطوس10270011000حنانلما محمد ملحم466014204670

معهد1992-06-15طرطوس10110001638وريثةختام محمد سلطانة466114204671
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.1020130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1993-09-20طرطوس10250005260زهيهعال علي سليمان466214204672
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال64.9620140المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1971-02-08طرطوس10040018632ليلىسالما أحمد أحمد466314204673
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال52.1219920خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-08-15طرطوس10020001557بسيمهديما علي شدود466414204674
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.6320210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال214.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-16طرطوس10240011390فاديهبراءه نزيه دالي466514204675

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-12طرطوس10120001964مجيدهلبنى حسن زاهر466614204676

414كاتب اولوزارة الماليةالنعم2227.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-20طرطوس10140008772مجيده حمودبراءه ابراهيم ابراهيم466714204677

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-04-01طرطوس10280018668سعادبشرى فيصل حمود466814204678
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.9620190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01طرطوس10030010663ناديااميره محمد اسماعيل466914204679

معهد1994-01-01طرطوس10020038754زغندارشا سليمان جمال467014204680
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.3020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-10-08طرطوس10160134538ميادهمعروف بهجت ديب467114204681
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال68.1320150

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

408منشئوزارة المالية15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد1988-03-01طرطوس10040003662نوهالرنيم علي جنود467214204682

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال63.6520100كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10150007207سميرهمرام ايمن محمد467314204683

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-22طرطوس10010143732هدىياسمين عبد الرحمن حسن467414204684

معهد1977-10-02طرطوس10040023295حياةسوسن علي يوسف467514204685

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.4519990

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال2054.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-24طرطوس10010002986سميرهعلي هيثم جبور467614204686
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1984-01-20طرطوس10160043734نهادحنان احمد محمد467714204687

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.8220030إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1997-02-10طرطوس10160049235وسيلهعال محمود طبيني467814204688
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.8820180صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20طرطوس10280007548ليلىميرنا عارف حمامه467914204689

411كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10090015542رونق معروفكريستينا أمين بدره468014204690

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال294.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-07-14طرطوس10090051188مريموفاء يحيي بالل468114204691

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1993-01-15طرطوس10040018100سميرةعلي محمد سلوم468214204692
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال69.8520141

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني
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معهد1986-10-08طرطوس10220024092اكتمالضياء شهاب حسن468314204693

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

تدفئة وتكييف 

وتبريد
وزارة الصحةالال72.4520090

فني تكييف 

وتبريد
1136

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118

الال1817.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-27طرطوس10280008807هياسمثائر صالح الدين شاهين468414204694
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-15طرطوس10100023482نايفهسلفا معال علوش468514204695

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2094.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس06150045852سهامبتول محمد الشاطر468614204696

الال3241.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2004-02-01طرطوس10010139704رانياأمل محمد حسين468714204697
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1985-04-10طرطوس06090045206بديعهسمى سمير ابراهيم468814204698
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.4920060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-03-01طرطوس10030033876نجلهمها علي درغام468914204699
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.8820050تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

409كاتب اولوزارة الماليةالال1922.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-04دمشق10160126450جمانهناتالي همام عباس469014204700

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-23طرطوس10100007769وجيهامثال عماد عباس469114204701

معهد1997-05-16طرطوس10220013486وفاءيوسف فاتح حمود469214204702
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال68.5820192معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-06طرطوس10160114628غادههبه علي عمران469314204703

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2648.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-12-17طرطوس10010066517منالعايده علي عاصي469414204704
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1716.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-02-05طرطوس10100017073نهيدهحيدره محمد رأفت احمد469514204705

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1995-03-12طرطوس10160053259نبالعلي نبهان ابراهيم469614204706

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال64.8520174مطبخ وحلويات

معهد1986-01-01طرطوس10130000009مديحهسناء ابراهيم تفاحه469714204707

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.6920070إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-15طرطوس10090081372فريده ديوبلونا أحمد ديوب469814204708

معهد1998-03-19طرطوس10160142226هياماماره ايمن احمد469914204709
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.3820190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1985-01-09طرطوس10240005693حليمهناردين علي شعار470014204710
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.1120060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3091.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-04-22طرطوس10270016561ترياقحنين علي علي470114204711
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1986-01-05طرطوس10250004166انتصارداليا سليمان معال470214204712

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال74.5220050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1684.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-25طرطوس10020018111نهانتالي احمد ابراهيم470314204713

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال263.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-05-17طرطوس10220023890يمنا رهجةماهر علي عيسى470414204714

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2019.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-11حمص04010899190صفاءعلي عيسى السليمان470514204715
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1447.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-19طرطوس10010039722نديمه حسانمرح هيثم محرزي470614204716

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-14طرطوس10020018081نهانور احمد ابراهيم470714204717

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10160118834وزيرهفاتن نزيه ابراهيم470814204718

معهد1984-05-24طرطوس04120073292هدىعيد حسن قريطم470914204719
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.9120059ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

الال4028.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-02طرطوس10260025157هناءمروى سالم الجمل471014204720
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1988-05-17طرطوس10050016301نوالنيرمين عدنان ونوس471114204721

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.1720100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3248.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-03-20طرطوس10120010974ودادفاطمه محمد اسماعيل471214204722
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد2000-03-01طرطوس10020006984ميساءرمال شعبان محمد471314204723
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.9220200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-18طرطوس10160085439فادياديما احمد الخدام471414204724

414كاتب اولوزارة الماليةالنعم1735.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10140008778مجيدهعمار ابراهيم ابراهيم471514204725

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1996-04-11طرطوس10160093530جميلهصفاء فائز عبود471614204726
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.4620190محاسبة

معهد1999-01-01طرطوس10040021027سمرنور باسم عصفور471714204727
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال82.2120180معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-15طرطوس10090107879سهيالعال احمد صيوح471814204728

معهد1992-04-10طرطوس10160017019سميرهلميس نوري ابوعباس471914204729

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.9320130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1990-11-28طرطوس04120073299هدىبراءة حسن قريطم472014204730
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.2420110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-07-18طرطوس10270023082نهادهبه محمد حمود472114204731
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
نعمال66.7120160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2073.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-28حمص04010593865ريماملك محمد ناصر472214204732
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01طرطوس10090046564سحريارا سمير سويدان472314204733

الال219.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-02-04طرطوس10170002458غزالهمها غانم يوسف472414204734
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

معهد1997-01-01طرطوس10160090180املمريم عيسى سليمان472514204735
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.3620170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1875.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01طرطوس10280017653اشواقصبا بالل عبدو472614204736

الال3301.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-15طرطوس10020008203سوسن محمدحنين احمد اسعد472714204737

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1983-06-08طرطوس10140006519نديمهنهله اسماعيل علي472814204738
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.0020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-27طرطوس10240015001اميرهابتسام عزت ابراهيم472914204739

409كاتب اولوزارة الماليةالال178.0020014علميثانوية عامةثانوية1983-02-22طرطوس10010112907جهينهناصر احمد ديب473014204740

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1995-10-05طرطوس10010007780غصونزينه يوسف علي473114204741
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7520180تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-02-25طرطوس10120007345ازدهارفرح أحمد حميدي473214204742
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.2820170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1986-02-22طرطوس10020032390فكتوريارشا غسان خضور473314204743
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6820060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-05-17طرطوس10160062747جهينهريم عيسى محمد473414204744

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.3920130تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال291.0020012ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1982-02-06طرطوس10260021600جميلهسامر فريد ابراهيم473514204745

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1991-01-01طرطوس10010143691فلايرمنار علي يوسف473614204746
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال69.5220100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال2131.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-31طرطوس10170009449سماهررنيم محمد ديوب473714204747

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-01-01طرطوس10160071750مهاساره صالح عثمان473814204748
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3020170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة الكهرباءالال2653.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-05-13طرطوس10160148549وسامجودي شادي علي473914204749
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

الال317.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-09-14طرطوس10090020620منيرهاعتدال فهد اسبر474014204750

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

معهد2002-01-01طرطوس10010092378ميساءيارا موسى شقوف474114204751
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.0820210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1734.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-20طرطوس10170038665وسام يازجيميرنا عبد الحميد اسعد474214204752
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس10110025702وجيها ريشيرشا عزت شيحه474314204753

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-17طرطوس10240014079تغريدألين حسين احمد474414204754

معهد1980-07-20طرطوس10170024008نجاةديانا عباس يوسف474514204755
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.1820010زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2000-03-01طرطوس10100027196حفيظهلين وديع تله474614204756

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.5820210

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-05طرطوس10150005389ليلىعال زهير يوسف474714204757

معهد2001-01-01حماه05110023814حنانرهف بسام العكاري474814204758
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.7520200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

الال3365.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-08-13طرطوس10170020679سناءعلي بدر كابر474914204759
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1983-05-27طرطوس10160132247حياةريم فيصل حسن475014204760

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.8520050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال102.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10030021986غادهمهند نور الدين سليمان475114204761
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1997-01-01طرطوس10090022482عبيرميس يونس جوهره475214204762
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.6920160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال1754.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-01طرطوس10010063100املسوسن حسين حسن475314204763
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-10طرطوس10090052070بديعهامل صالح ديوب475414204764

الال243.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-27طرطوس10260018216منالاحمد شعبان خلوف475514204765
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1581.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-28طرطوس10240017128دوالأحمد علي فندي475614204766
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10طرطوس10260022687نادياألين عبد الهادي ميهوب475714204767

معهد1992-07-05طرطوس10250007895فتاةمحمد جميل ديبة475814204768

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.0020157تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1978-04-14طرطوس10100034889تمانياميساء نبيه تلي475914204769
المعهد التقاني 

الصناعي
الال56.7420020ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1978-06-15طرطوس10160097990جوهرهوسام ابراهيم اسماعيل476014204770

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.5019990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-05-03حمص04120051479شريفه محرزاميره علي اسعد476114204771
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1989-06-20طرطوس10020021155اسمهانديما سليم عبدهللا476214204772
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.7520090تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-01طرطوس10230010237غيداءفرح فؤاد محمد476314204773

معهد1998-01-25طرطوس10020029982انتصارليليان محي الدين عيوش476414204774
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3720180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1583.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-02-19طرطوس02010318997ابتساملورين محمد بوزان476514204775

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

413كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-08-19طرطوس10270007056سميعهنسرين محسن ابراهيم476614204776
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.7320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-22طرطوس10090097604وفاء نجمورنا زهير عجيب476714204777

معهد2000-01-01طرطوس10160135967شاديانورما محمد حسن476814204778
المعهد التقاني 

الصحي
الال75.6020200طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-01-04طرطوس10160102279يسرىديانا مفيد ديب476914204779
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.7220170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-30طرطوس10020006800هالوعد محمد عمران477014204780

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-08طرطوس10120015525منلحسن عماد ميا477114204781
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10150001294حياة الجابريباسل محمد احمد477214204782

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-04-21طرطوس10090030163مطيعارفيقه ابراهيم نجمو477314204783

معهد1987-01-25طرطوس10040014667سمياسوزان محمود محمود477414204784
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.7420060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020183أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-30حماه05070030636مجدلينعلي سليمان القاموع477514204785

معهد1989-01-10طرطوس10090030890ابتساممي محمود سويدان477614204786
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.6320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-15طرطوس10170011616حفيظهميساء غانم أحمد477714204787

409كاتب اولوزارة الماليةالال2260.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10100028307هيام قنطارزينه حسين قنطار477814204788

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-09طرطوس10090010559مطيعاعبير ابراهيم نجمو477914204789

معهد1995-02-20حماه05180026827كفاحبشرى محمد عجيب478014204790
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال86.9020150معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

الال3855.0020143حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1996-01-15طرطوس10090110120جهيدهعلي وفيق خضر478114204791
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01طرطوس10230017076نهالردينه محسن ديبو478214204792
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1993-05-01طرطوس10090056012ابتسامديانا محمود سويدان478314204793
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.8720130تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1809.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-05طرطوس10280021291ميساءنيرمين عصام علي478414204794
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة الماليةالال142.00200910علميثانوية عامةثانوية1990-01-28طرطوس10090023381امالامجد شوكت ونوس478514204795

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

409كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-05طرطوس10170003104نجيبه حيدرروال بهجت أحمد478614204796

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1996-01-26طرطوس10160135828منىحال سعد زيزفون478714204797

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.7820170

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

النعم2139.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020007947رانيانغم محمود اسعد478814204798

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-19طرطوس10100017571ثناءحال نسيب حسن478914204799

معهد1999-01-01طرطوس04010151209سلوىهبه سامي قيلوح479014204800
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.2920190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-03طرطوس10010040268فاطمهرنا علي ديوب479114204801

409كاتب اولوزارة الماليةالال1558.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-07-23طرطوس10100025991ربيحه سليمانشعيب عدنان عيسى479214204802

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-01-01حماه05160029435سعاديارا احمد الحمدان479314204803
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0520180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010006222جومانا خضرحال ابراهيم سعادات479414204804

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2035.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10010107902عائدهاحمد عماد فسخه479514204805
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-01-01طرطوس10010111760فاطمهسامر احمد احمد479614204806
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.5720180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1999-01-01طرطوس10160073724عبيرةراما علي أحمد479714204807
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.0020190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1998-01-18طرطوس10160136405نهالمرح محمد صالح479814204808
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.8620170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1989-10-01طرطوس10050005928اسعافعمار علي محي الدين479914204809
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.34201110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

الال2035.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-01طرطوس10280012507سعادمقداد عماد خطيب480014204810

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10100018632انتصارفاتن حسن احمد480114204811

411كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020024علميثانوية عامةثانوية1983-09-08طرطوس10090028872نوالعامر احمد عطيه480214204812

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1992-02-01طرطوس05190005304ابتسامرنيم فائز محمود480314204813
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.9720140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160152028ساميامجد سامي عباس480414204814

الال3152.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-01طرطوس10010131091لمياءألين احمد مرعي480514204815
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-14طرطوس10010131128لمياءنسرين احمد مرعي480614204816

معهد1978-08-05طرطوس10100006929سميعهأحالم محمد تله480714204817

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.5020050إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1987-10-20طرطوس10140003470زين الدارليليان ابراهيم ميهوب480814204818

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.3820080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

410كاتب ماليوزارة النقلالال341.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-10طرطوس10010117041غاليهرحاب محمد حسن480914204819

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد2001-01-20طرطوس10260011199ميرفةمريم محمد نصور481014204820
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1620210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-20طرطوس10160029759نجيبه احمدرجاء عبدالرحمن اسماعيل481114204821

معهد1989-09-04طرطوس10120017723رشيدهماهر فهد احمد481214204822

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.85201110

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-20طرطوس10280005187كوكب محمدرشا حسين وسوف481314204823

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08طرطوس10220023072ماريهريما سهيل وسوف481414204824

الال3292.0020135تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10010121001ندىمحمد عدنان ديب481514204825

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1995-01-10طرطوس10020025969ريماكيلدا يوسف العرقان481614204826
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.3920140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال1551.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-25طرطوس10040011221ريماخضره محمد اسماعيل481714204827

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال3499.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-08-01طرطوس10010120946نهىسليمه احمد ديب481814204828
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1989-04-07طرطوس10160068083رابيهحال احمد سالمي481914204829
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2668.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-03-21طرطوس10160077620عواطفعبير فايز اسعد482014204830

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1999-01-01طرطوس06110057761رقيهنورا معن عبود482114204831
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.6620180تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-13طرطوس10160029763رجاءنبيله عبد اللطيف عيسى482214204832

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-09-15طرطوس10160111784خديجههيام يونس محمود482314204833
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1996-04-13طرطوس10170028831مهاعال محي الدين ديب482414204834
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال69.0020160مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1386.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-07طرطوس05200094182عبيرايناس ابراهيم اسماعيل482514204835

معهد2001-01-01الالذقية06110057766رقيهنورما معن عبود482614204836
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.9120200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد1988-02-28طرطوس10100008631نعيمهحال محمد داود482714204837
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8920100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-01-31طرطوس10160087926اميرههيا طالب علوش482814204838

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.8120140

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال345.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-26دمشق10100014908فائيقةعتاب يوسف غانم482914204839

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-01طرطوس05190026621هيفاءمروه محمد هندي483014204840

معهد1998-04-01طرطوس10010057699درزيهعبير خضر األحمد483114204841
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال73.6220190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة1131
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الال1660.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-30طرطوس10010058090فهيماعبدهللا يوسف الصالح483214204842

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس06110012099هيام الحجلبانا احمد مريمه483314204843

وزارة الكهرباءالال3496.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10220046860امل ديبمريم حسن حسين483414204844
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1293.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-10طرطوس10270001077فاديامريم علي مصطفى483514204845
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1997-01-05طرطوس10040025876الهاملينا آصف ابراهيم483614204846
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.1120170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1984-02-25طرطوس10160130621رابيهرنا احمد سالمي483714204847
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4820060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1978-03-20طرطوس10020005076هديهرغداء احمد احمد483814204848
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7519990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال323.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-08طرطوس10110029878رغداءعلي كاسر يوسف483914204849
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-15طرطوس10090019616فريزهأبي بشير صالح484014204850

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10120004876سميرهحنان كمال حمود484114204851

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال199.0020111علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10280007401روزا عمراننبراس نظير عمران484214204852

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

الال234.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10260007446منىهيا علي حمود484314204853

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1955.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10270016270شهيدهرهام محمد خليل484414204854

410كاتب ماليوزارة النقلنعمال216.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-05-15طرطوس10220026649نجيحهامتثال محمد صالح484514204855

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-25طرطوس10160028759فتاةلما عدنان حمود484614204856

معهد1981-10-27طرطوس04010877725فدوىرنا محمد بدران484714204857
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.8720010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1977-03-02طرطوس10030036443ظريفههمسة محمد حيدر484814204858
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.8019990زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال1823.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-06طرطوس10250010727نوالنجيمان باسم سلمان484914204859
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال1595.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20طرطوس10140001556نوفه حسنندى يعقوب حسن485014204860
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1998-01-01طرطوس10020007445سوريهسهى علي عبد هللا485114204861

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.4620170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1995-04-05طرطوس10160066187هياممنال فيصل حسن485214204862
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.1620150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-07-25طرطوس10020022643منىعال محمود يونس485314204863
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال64.4220100بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال116.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-25طرطوس10220003409يمنىسلمان صالح شدود485414204864

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-10طرطوس10160197410نوفرجاء محمد درويش485514204865

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1662.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-11طرطوس10100020175هندرنا نبيل علي485614204866
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

نعمال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-05طرطوس05160039775سكينةعبير احمد اليوسف485714204867
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

الال196.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-04طرطوس10160119928نجودحسان طالب عدره485814204868
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1996-01-01طرطوس10160050305كفاحفارس نوفل حسن485914204869
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال69.4220183معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
1131

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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معهد1986-11-01طرطوس10220001314سكينهمعاني اديب ديوب486014204870
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20طرطوس10090122185ام كلثوم عباسدينا حسان قداح486114204871

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10010114507منال حسينإباء محسن حمود486214204872
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2870.0020190تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2001-03-18طرطوس10030014103فدوىعلي مهند تفاحه486314204873
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10120012162شفيقةسحر معال معال486414204874
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-02-15طرطوس10100031101نعيمهرنين بسام ريشه486514204875

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3520170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-16طرطوس10030043809عايدهغيثاء محمد الغاوي486614204876

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10230026641مهىسماح محمد علي486714204877

معهد1988-02-20طرطوس10260014459ودادصبا صالح سلمان486814204878

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.9820080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد2000-04-13طرطوس10010098242ريماميراي عماد خلوف486914204879
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.4020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1437.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-12طرطوس10280007483لواحظمجد عبد هللا عمران487014204880
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-25طرطوس10160011601زبيدهسراء وليد الشامي487114204881

409كاتب اولوزارة الماليةالال2286.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-09طرطوس10010142564سحررمضان علي شدود487214204882

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

معهد1988-01-01طرطوس10010043631علياروعه حسين علي487314204883
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3320120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال3631.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-07-01طرطوس10020015422سحرايهم علي الحاج487414204884
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1997-01-01طرطوس10100026922انتصارمجد رفيق خزام487514204885
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.5220212تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010120933حياةرضا علي كاسوح487614204886

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-12طرطوس10280004951نوالدالل محمود حسامو487714204887

معهد1999-01-01طرطوس10040009903سميرهسماح ناظم بركات487814204888
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.3720180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1986-01-10طرطوس10100005816شهيدهريمان محمد منصور487914204889
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال164.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-08-18طرطوس10220020227جميلةمحمد احمد محمود488014204890

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
413كاتب اولوزارة المالية372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-07طرطوس10120007213خطيرهسريه علي شهال488114204891

الال163.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20طرطوس10160098742فضه عمرانلؤي ابراهيم حسن488214204892
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1980-12-01طرطوس10010040032وطفهريما محمود خضر488314204893
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.5820000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3008.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-08-22طرطوس10270026960يمنههند ابراهيم غانم488414204894
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1982-07-25طرطوس10120000355بلقيسنسرين رئيف حبيب488514204895
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال63.7520080محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

214محاسبوزارة الكهرباء127منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

414كاتب اولوزارة الماليةالال1583.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-20طرطوس10120009861بسمهرمضان عيسى حبيب488614204896

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-16طرطوس10090067316ليلىمرام علي نصيري488714204897

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2473.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-10طرطوس10020038398سلمى اسبرساندرا حيدر النجله488814204898

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1682.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-19طرطوس10220035382سميرةريم نسيم مفلح488914204899

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10120011640سريهرهف قيس ابراهيم489014204900

معهد2000-01-01طرطوس10160134535امالحسام فيصل علي489114204901
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.9120200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1987-02-20طرطوس10160125274سعدىألين سهيل رستم489214204902

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3620080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-07دمشق06170007521منتهىسلمى رئيف احمد علي489314204903

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-15طرطوس10270022049نوالنبال وجيه سليمان489414204904

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-10-23طرطوس10010045430اسكندرهأمل عزيز محمد489514204905

معهد1996-06-01حماه05150097704زهوهرهف رياض العلي489614204906

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.6620170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1995-01-25طرطوس10170029770نهادريم هاني األسعد489714204907
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2270.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06110040648نجودمريم عماد محمد489814204908

411كاتب اولوزارة الماليةالال1628.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-08-27الالذقية06110042395رثاءعلي فؤاد محمد489914204909

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-06-12طرطوس10090077787مفيدههديل محمد الخميس490014204910
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال158.0019983علميثانوية عامةثانوية1980-10-28طرطوس10010103661نوالثائر صالح ريا490114204911

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2001-05-25طرطوس10240010935عائدهحال علي أحمد490214204912
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.5920210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-07-01طرطوس10040015827عبيرحال هيثم شلوف490314204913
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال65.8320150أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1578.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-04طرطوس10170038634ليلى ناصرمايا يوسف أسعد490414204914

معهد1994-06-15طرطوس10010119930نهىنيرمين أحمد ديب490514204915
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3720170تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10090037031سهامعامر نبيل ديب490614204916

معهد1993-01-27طرطوس10220015160روجينرنا علي راضي490714204917
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.1720160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1987-07-10طرطوس10160004055فاطمهمي حسن رمضان490814204918
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.8920090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3677.0020142ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-05-20طرطوس10090016439حفيظهيوسف علي عتيق490914204919
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10030005739سميرههبة مالك بجود491014204920

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال140.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10280004523ليلىندى علي احمد491114204921

وزارة الكهرباءالال3683.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10160072068عائدهحسن سهيل عموري491214204922
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال212.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حمص04120092762مثالنورهان امين حزوري491314204923
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1803.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-14طرطوس10010094884منىسيدرا بسام سليمان491414204924
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال3142.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10100017077راميهفادي سمير احمد491514204925
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1010فني صيانة

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الكهرباءالال3169.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-07-11طرطوس10100033281مياسه امينعلي فائق صقور491614204926
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-01طرطوس10170038652نوالوثراء علي أسعد491714204927

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01طرطوس10170038650ليلىليليان يوسف أسعد491814204928

409كاتب اولوزارة الماليةالال1829.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-01طرطوس10280016984فهيدهآيه جابر حربه491914204929

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10دمشق10160041185ابتسامرهف سليمان مجد492014204930

الال291.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-11-12طرطوس10010149074اوراسسهر صالح يونس492114204931
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1985-12-03طرطوس10230019829مريملينا عيسى علي492214204932
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال69.3820060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2302.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-02طرطوس10090082359ازدهارنور غسان سعود492314204933
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05طرطوس10010003537ملكسالفه سمير حسن492414204934

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-10طرطوس10040013163خديجهشيرين علي نيوف492514204935

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-09حلب02320021872فاطمه االحمدزلخه محمد حنفي جمال492614204936

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-19طرطوس10160077756فتاةنور عدنان حمود492714204937

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-07طرطوس10020035203عائدهوئام محمد خنيجر492814204938

معهد1988-04-27حماه05150023012مريمميالد منير عفاره492914204939
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال65.00200910صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1994-01-01طرطوس10010095923يسرىنسرين علي حسن493014204940
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.1820150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال319.00200610ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-11-15طرطوس10160016320اسعاف حسينخضر محمد ملحم493114204941

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1022

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

413كاتب اولوزارة الماليةالال2212.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10240009265سميرهرنيم شعبان حسن493214204942

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1176

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1735.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10170022709سهيالمرح نزار جعفر493314204943

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-02طرطوس10090008748فهيمهاحالم محمد سالمه493414204944

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15طرطوس10280010043فهيمهأسامة اسماعيل سالمه493514204945

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حلب02320021897فاطمهعائشه محمد حنيفي جمال493614204946

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1672.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-07-25طرطوس10250014642فتاهذو الفقار جميل ديبه493714204947

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2214.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10100033426سماهررهف عز الدين ميهوب493814204948
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال125.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-09-15طرطوس10270022754خطيرهحسنا ابراهيم فخور493914204949

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1809.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-07طرطوس10290006802حنانرغد صالح سليمان494014204950
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1977-12-02طرطوس10010066873صباحنزار سهيل ناصيف494114204951
المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.5419963ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384
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410كاتب ماليوزارة النقلالال306.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-03-10طرطوس10160009666نوريهيسرى هاشم ملحم494214204952
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال1606.0020173أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160043523عزيزهعلي بركات اسعد494314204953
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1993-03-22طرطوس10160007570منىلميس علي عيسى494414204954
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.4020130مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1792.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-15طرطوس10160000978نزيههلينا سمير سليمان494514204955
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-06طرطوس10260020885سميرهمريم سامي ديوب494614204956

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال199.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-30طرطوس10250006627كوكب ساطهنسرين عبد الكريم عبدهللا494714204957

الال3217.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10090082434بسيمهابر اهيم عبد ديوب494814204958
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08طرطوس10040002768اميرهصفاء كاسر دغمه494914204959

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10010094913منىمروى بسام سليمان495014204960

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-19طرطوس10160000931نزيهه سلومنجوى سمير سليمان495114204961

معهد1994-05-01طرطوس10160115103جميلهساره جان عطيه495214204962
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.7320140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1979-07-01طرطوس10150007705سعادهالهام توفيق يوسف495314204963
المعهد التقاني 

الصحي
الال67.0420000تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2293.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040023579سمرالرا محمد عيسى495414204964
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-06-15طرطوس10100035087سحرزينه أحمد علي495514204965
المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال69.8020220

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1994-01-01طرطوس10090074009نزيههسهر شهيد ماضي495614204966
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-13طرطوس10010060123سميازينه علي حسن495714204967

نعمال3677.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-02-10طرطوس10160073777داللهبه سلمان سليمان495814204968
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10280011450ودادآالء محمود عبدهللا495914204969

409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-04طرطوس10010060137سميارشا علي حسن496014204970

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

413كاتب اولوزارة الماليةالال2501.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-21طرطوس10250006642مجدلينصبا محمد عبدهللا496114204971

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-04طرطوس10100015421وضحا محمدعلي نصر محمد496214204972

الال1525.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160043716سهيالعلي محمد محمد496314204973
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160128201مديحهوالء نضال محمد496414204974

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-05طرطوس10220025630غادهوالء مفيد اسماعيل496514204975
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال2625.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-04-10طرطوس10100010804تماثيلرحاب بسام حمود496614204976
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1994-01-18طرطوس10260037863ناجيهرهام عبد الحميد علي496714204977
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال67.2420140

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-15طرطوس10160082649ميسونشهد عماد سليمان496814204978
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1828.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-17طرطوس10010069951باسمه رحالرزان حسن شباني496914204979

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10010159696هنالما رفيق ونوس497014204980

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1968.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-25طرطوس10220051830انتصارميناس ابراهيم شدود497114204981
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409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال148.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-01-01طرطوس10090008824مياباسم عزيز سليمون497214204982

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

414كاتب اولوزارة الماليةالال1514.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10100023242سميرهخضر أصف علي497314204983

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2286.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-10طرطوس10090080417سعاد غاليههديل عبد اللطيف عيسى497414204984

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال265.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-22طرطوس10160098106ليلىهدى عبد الرحيم عمران497514204985
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020002أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-05طرطوس10090015993ناهيهفراس محمود عتيق497614204986

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10010152255منيرهشاديه عيسى حمادي497714204987

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1376.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05200092492رويدهزينه فائز نمره497814204988

409كاتب اولوزارة الماليةالال1977.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-05-04طرطوس10280012835جميله سقوروعد يوسف حسين497914204989

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-08طرطوس10010159173بديعهنسرين سلمان طوفان498014204990

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-22طرطوس10010012563سعادعلي منير علي498114204991

414كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020040علميثانوية عامةثانوية1983-05-12طرطوس10100015521سميرهعطاف نصر محمد498214204992

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-07طرطوس10160052063نايالرانيا ظهير شعبان498314204993

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-30طرطوس10280005192كوكبديما حسين وسوف498414204994

وزارة الكهرباءالال3214.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-04طرطوس10270014064عبيرعلي نديم سليمان498514204995
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

معهد1983-08-01طرطوس10020013035اميرهباسمه احمد حماده498614204996

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.4120070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال3407.0020152كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-20طرطوس10040017197ندىجميل هيثم فياض498714204997
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-05طرطوس10130002247هناء قاسمناريمان حسن تليجه498814204998

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020032أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10170040435ماريهحسام خضر طعمه498914204999

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1757.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-14طرطوس10240009235أملميس نبيل خضره499014205000

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1997-03-29طرطوس10160047763وفاءرهف فهد سليمان499114205001
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال77.6920180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-05-01طرطوس10160053049طليعهاباء حامد خضر499214205002
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-01-01طرطوس10010135527زينبنعمه علي المصري499314205003
المعهد التقاني 

الصحي
الال90.7320170صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-08طرطوس10160035838يسرى يوسفزينه احمد يوسف499414205004

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-17طرطوس10250007451سعادعتاب محمد حسن499514205005

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال191.0020095أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20طرطوس10280010121ذكيهمجد الدين جهاد سالمه499614205006

وزارة الكهرباءالال274.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-05-05طرطوس10090002419وجيهاوعد ابراهيم محفوض499714205007
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-24حماه05060009309آسيه سلومهبه محمد سلوم499814205008

409كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-01طرطوس10250012092شهيدة شاهينرنده سلمان حيدر499914205009

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-13طرطوس10010082703نوالروزا وجيه حلوي500014205010
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511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-15دمشق10270009347سميعهرويده محمد عمران500114205011

الال191.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-05-14طرطوس10010070629سجيعهنغم نزيه أحمد500214205012

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد2001-01-30طرطوس10040023474عزيزهسالي فؤاد حمد500314205013
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.8020200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-25طرطوس10010100708فاطمه احمدلبانه حيدر عبد الحق500414205014

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-07طرطوس10090044224عليانسرين علي ضوا500514205015

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10180005940حبقهاليسار راتب عباس500614205016

411كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-02-08طرطوس10090009502سميحهحال عدنان سويدان500714205017

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3058.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-06-16طرطوس10260017113الهامعلي محمود ابراهيم500814205018
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال272.0020015ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1983-01-02طرطوس10160109318منيرةسامر بديع دال500914205019
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال310.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-01-12طرطوس10010082702نوالليزا وجيه حلوي501014205020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10040016231كسب كناجكاترين احمد خدام501114205021

الال306.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-01-26طرطوس10160029241اكتمالشادي عيسى صقر501214205022

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء1162

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال2472.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-11-01طرطوس10160097551غادهفاطمه فرج محمد501314205023
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد2001-05-10طرطوس10170014582مهارهف محمد حمدو501414205024

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال73.4920210
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

411كاتب اولوزارة الماليةالال1812.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-25طرطوس10090006650هيام عليمايا احمد ادريس501514205025

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-25طرطوس10010070614سجيعه قاسمناهد نزيه احمد501614205026

الال165.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-09طرطوس05190002096هدىفيروز محمود محمود501714205027

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1757.00201810أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01طرطوس10260019918سورياحسين محمود محمد501814205028
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

معهد1998-08-20طرطوس10280016973فهيدهيانا جابر حربا501914205029
المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.1620180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال285.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-04-18طرطوس10090023662نجيبهدارين شحاده حسن502014205030
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

411كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-10طرطوس10110003859ماجدولينوليدة نديم دوابة502114205031

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-06-10طرطوس10170022603سوريارانيا علي ديب502214205032

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10040002974داللاحمد محي الدين عيسى502314205033
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414كاتب اولوزارة الماليةنعمال2283.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-02طرطوس10100020380سهام حيدررنا علي حيدر502414205034

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

411كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-12طرطوس10250002529فائزةصبا عدنان حسن502514205035

411كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020083علميثانوية عامةثانوية1989-02-21طرطوس10090009503سميحهسراج عدنان سويدان502614205036

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال195.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-30حماه05030048063سلمىوالء موسى محمد502714205037

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

نعمال297.0020110تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-01-25طرطوس10040018990املحال محمد احمد502814205038

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال264.00200810الكترونثانوية صناعةثانوية1990-01-01طرطوس10010138852سهام عيسىعمار حسين صقور502914205039
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-20طرطوس10280000043يسرىلبنى هيثم احمد503014205040

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-02طرطوس10010046140عطافليال محمد الضابط503114205041

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160134883انصافالين ياسين خضور503214205042

الال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-22طرطوس10270012336انتصارحال توفيق محفوض503314205043
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020039علميثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10100010287زائدهرائد ميهوب محمد503414205044

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-12الالذقية06090043025أمنهروعه عزيز صقور503514205045

414كاتب اولوزارة الماليةنعمال1969.0020171علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10100020394سهام حيدرابراهيم علي حيدر503614205046

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

411كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال138.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-05طرطوس10010086786نجوىاحمدعالء سليمان عبود503714205047

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال140.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-28طرطوس04220060402سهام جبرمنار نزار اسكندر503814205048
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20طرطوس10160154969انصافعال ياسين خضور503914205049
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-01طرطوس10220029081وجيههيسرى عبد الحميد عبد الحميد504014205050

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15طرطوس10010046108عطافحال محمد الضابط504114205051

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-20طرطوس10230009278خديجهعواطف حيدر سلمان504214205052

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-13طرطوس10270013613سهامدعاء مجاهد ابراهيم504314205053

الال292.0020100تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1992-05-15طرطوس10160118383غنيمهرهام سلمان حسين504414205054
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2235.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-02طرطوس06110003182منىدعاء بدر عباس504514205055

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-01طرطوس10250012097غزاله معربسسماح حسن هزيم504614205056

409كاتب اولوزارة الماليةالال1818.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-08-04طرطوس10020023956غاده ابراهيممحمد علي خليل504714205057

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03طرطوس10240015514فدىليال نديم احمد504814205058

وزارة الكهرباءالال264.0020089كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-06-03طرطوس10160045601مطيعارمزي خالد حيدر504914205059
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-31طرطوس10110004253ريمالما كليم دوابة505014205060

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-25طرطوس10090014742صديقهلين باسم عثمان505114205061

409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-29طرطوس10030031676سعادوفاء علي عمران505214205062

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1988-01-01طرطوس10030002863غادهفراس علي سليمان505314205063

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.3920159تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-22طرطوس10140007575رقيهمنال سمير صافيه505414205064
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405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2529.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-03-25طرطوس10100004783دينامروى بسام طنجور505514205065

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة الكهرباءالال257.0020103كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-12-12حمص04010004060حميدهعلي خضر الفاضل505614205066
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص10160002303املهبة هللا احمد جاموس505714205067

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10040012966ليلىميس محمد الخامس قاسم505814205068

الال3307.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-10-30طرطوس10160051567رائدهألين بسام سليمان505914205069

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الكهرباءالال2857.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-02-01طرطوس10010093061رنا مصطفىمرح ابراهيم ذنوب506014205070
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال259.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-05طرطوس10100009761اميمهوئام رفيق اسماعيل506114205071

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020008علميثانوية عامةثانوية1982-11-25طرطوس10010124454نجاحشادي علي اسماعيل506214205072

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-31طرطوس10260016997الهام عليديما محمود ابراهيم506314205073

الال3768.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1996-08-28طرطوس10010077216سناءنور شان محمد سالمه506414205074
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10طرطوس10160158856ربيحههبه يوسف اسماعيل506514205075

409كاتب اولوزارة الماليةالال2395.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-01طرطوس10010140121شيرازميسون احمد سلمان506614205076

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2426.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090073768فاطمةاسماء علي سويدان506714205077

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2168.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10220051230جهينهلجين نزيه مرهج506814205078

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-02دير الزور09080199939رجاءاشراق طلعت المحمد506914205079

410كاتب ماليوزارة النقلالال3249.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-10-02طرطوس10220018012فيحاءمها محمد شعبان507014205080
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية1012عامل مخططات

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1629.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10100023246سميرهلما اصف علي507114205081

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10طرطوس10160141943ندىأحالم ياسر أحمد507214205082

معهد1984-02-25طرطوس10160014111فتاةميساء حسن حسن507314205083
المعهد التقاني 

الطبي
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحةالال73.9020050أشعة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10طرطوس10160066540اميره احمدالفت محمد رمضان507414205084

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-28طرطوس10170035131ميادهعلي محمد زيدو507514205085
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1982.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-01طرطوس10160087708جمانههديل سليمان اسماعيل507614205086

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1482.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-20طرطوس10100023244سميرهزينب أصف علي507714205087

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1986.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-04-16دمشق03350016773ازدهارخليل نزار حمود507814205088

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-03طرطوس10260012199دالريم حمزه ونوس507914205089

409كاتب اولوزارة الماليةالال1848.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-12طرطوس10040025235فداءفاطمه علي محفوض508014205090

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3084.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-07-06طرطوس04120040977زهورناريمان منير يونس508114205091

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

الال125.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-08-20طرطوس10250004553فاطمةحسن علي ابراهيم508214205092

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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409كاتب اولوزارة الماليةالال2113.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10050014284سمر عليبتول علي العلي508314205093

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة الماليةالال1789.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-12حماه05190036270أوصافرنا فادي ابراهيم508414205094

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-16طرطوس10030013038أميمهالرا جمال جاسر508514205095

412كتاب اولوزارة الماليةالال1570.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-02طرطوس10270024051تمام ابراهيممواهب نديم حمود508614205096

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

الال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-30طرطوس10220002898فاطمهعلياء عباس حطيب508714205097
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال139.0020015علميثانوية عامةثانوية1983-09-01طرطوس10280019327امالاحمد علي حمود508814205098

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال269.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-01-01طرطوس10160027037نهادبشرى احمد محمد508914205099
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01طرطوس10230013820نبيههحسنه يونس عبدهللا509014205100

409كاتب اولوزارة الماليةالال1860.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-13طرطوس10010111757فاطمهحال احمد احمد509114205101

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10160072422سمارىسمر بسام حسن509214205102

413كاتب اولوزارة الماليةالال1705.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-11طرطوس10230007512عتابماوية مجد نادر509314205103

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10250007483هالةميرنا سعيد عبد هللا509414205104

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10170047534فراتأحمد محمود طعمه509514205105
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2858.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-03-21طرطوس10160037849فاتننسرين نديم ناصر509614205106
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2833.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-09-07الالذقية06160022271كفادالل جميل البيرق509714205107
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-07طرطوس10010004433امال مرعيسناء علي مصطفى509814205108

الال199.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20طرطوس10220043592فاطمه سليمانشروق عباس خطيب509914205109
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-20طرطوس10230013805نبيههسماهر يونس عبد هللا510014205110

معهد1982-02-28طرطوس10010118054حياةدارين سليمان اسكندر510114205111
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.4120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1645.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-04-18طرطوس10160090595نواهدعلي سلمان علي510214205112

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1572.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10140015512مريمرهام مالك علي510314205113

وزارة الكهرباءنعمال311.0019970كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-02-11طرطوس06020006096فاطمةصفاء حسن اسماعيل510414205114
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10160102901عزيزهربا علي حسين510514205115

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-12-01طرطوس10010118320نديمهروزه توفيق معيطه510614205116

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-03طرطوس10160127033ميساءليندا عيسى سليمان510714205117

معهد1980-09-20طرطوس10110032011أمليامن مرهج مرهج510814205118
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.7320036تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387
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وزارة الكهرباءالال300.0019970كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-12-15طرطوس10160085029فاطمهغاده حيدر خلوف510914205119
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10طرطوس10030002209صباحنهال علي الجندي511014205120

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2146.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس12100032259ايفانميار محمد حيدر مخزوم511114205121

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-19طرطوس06100080496سميرهرانا احمد الفي511214205122

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2388.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-17الالذقية06110016605وضحهبيلسان جابر ميا511314205123

الال3369.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-03-25طرطوس10010004195فايزهليال عدنان ابراهيم511414205124
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال2784.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-06-02طرطوس10140011621سماراناريمان ياسر سعود511514205125
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1053مدرب  صحية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-10طرطوس10010165938اديبه اسعدميرفت سليم اسماعيل511614205126

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10160158190سليمىمروه كمال احمد511714205127

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1266.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-25طرطوس10090022039هيامأيهم محمود زهره511814205128

410كاتب اولوزارة الماليةالال1899.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-21طرطوس10160135709سناءمحمد غالب يوسف511914205129

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1729.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10طرطوس10120001500جميله عيطهايمان علي شحود512014205130

409كاتب اولوزارة الماليةالال1902.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-15طرطوس10160072401سمارىغصون بسام حسن512114205131

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1433.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-08طرطوس06020006099صفاءيارا منذر الحفه512214205132

وزارة الكهرباءالال3401.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-25حمص04010938774سميرهرانيا عبد اللطيف محمد512314205133
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-24طرطوس10160105554زواتمنار نديم عموم512414205134

510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01طرطوس10230004295سعدهجمال علي محمد512514205135
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

معهد1998-01-15حمص04120107221فاطمهديانا حافظ السقر512614205136
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال83.4320190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-07طرطوس10110017658دنياميناس نبيل شيخ محمد512714205137

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01طرطوس10160074227زهورغنوى ممدوح بوكداش512814205138

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10010140568بديعهنورا احمد يوسف512914205139

وزارة الكهرباءالال234.0020067كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-09-08طرطوس10040004948منيرهيامن محمود رحمون513014205140
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2255.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10090104248هويدهشذى احمد صيوح513114205141

412كتاب اولوزارة الماليةالال131.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-01-31طرطوس10260011011يسرىاحمد حكمت حسن513214205142

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1443.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حلب02030126296ميادهانوار مصطفى عاشور513314205143

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01طرطوس10120001266جميله عيطهنسرين علي شحود513414205144

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1570.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-03طرطوس10100005974سلوى الحسنبتول محمد الحسن513514205145

409كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-01طرطوس10150009806هيام خزامهريم يوسف يوسف513614205146

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1998-08-05طرطوس10020008579ميساءريم منذر سليمان513714205147
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.9820190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1567.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020015754مديحهديانا سلمان عرابي513814205148

الال271.0020007تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1982-07-24طرطوس10030035503رضيهمحمد عفيف الجردي513914205149
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2118.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10160121968فاتنرهف كمال سليمان514014205150

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال2890.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01طرطوس10100004024فردوسشروق نزيه حيدر514114205151

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01طرطوس10010086014سهيلهعلي ياسر اسمندر514214205152

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28طرطوس10160140585منىحسن امين يوسف514314205153
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2866.0020150ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1998-01-12طرطوس10220009059وفاءسليمان حسين يونس514414205154
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17طرطوس10280012916ليلىحنان احمد حسين514514205155

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-16طرطوس10100006324سميرهمحمد جمال عطفه514614205156

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01طرطوس10160055278يسرىاروى علي حيدر514714205157
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2584.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-09-14طرطوس10030022683ميساءمحمد سامي جنوب514814205158

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-16طرطوس10020017699نجوى غندورفاديا عماد الدين سليمان514914205159

الال1446.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-07طرطوس10160043585وفاء سليمانرغد عيسى احمد515014205160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية372

معهد2001-02-02حماه05190031948امياسميه رمضان محمد515114205161
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال78.7120210أشعة

الال254.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01طرطوس10010154974حليمهروما ابراهيم سعيد515214205162
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1590.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-09طرطوس10110031861اميرةشروق يوسف ابراهيم515314205163

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10طرطوس10250001656كاملهرؤى عليم ديب515414205164

نعمال286.0020080الكترونثانوية صناعةثانوية1986-05-03طرطوس10090032996شفاءايمان نادر صبوح515514205165
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1727.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-20طرطوس10110020673رحمةغروب علي علي515614205166

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-18طرطوس10270023302رابيا حمودايمان نعمان حمود515714205167

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-07طرطوس10160043063وفاءهديل عيسى احمد515814205168

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-17طرطوس10120000852أديبةسناء علي معروف515914205169

الال1592.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-04طرطوس10270014057هند سليمانمحمد جودات سليمان516014205170
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

الال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-17طرطوس10160155950حسناهند علي عيسى516114205171
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال2341.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-11-23طرطوس10160109114نهارانيا عماد محمد516214205172

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1950.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10040014827فاتنبيال نزار حسام الدين516314205173

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-09-03طرطوس05010162950وجيههغاده عيسى المكائيل516414205174
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-26طرطوس10090023090رئيفه حسنرغداء عيسى محمد516514205175

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-15طرطوس10100011774حسيبهفردوس ابراهيم حيدر516614205176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حماه05070039658اديبهروال حسن علوش516714205177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01طرطوس10090073369وحيدهدالل يونس سليمان516814205178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-03طرطوس10110001720حسنةمفيدة محسن سلطاني516914205179

الال3017.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2004-01-01طرطوس10110021743اميرةنغم سهيل حسن517014205180
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-29طرطوس10090034233نجالعذاب مدحت ابراهيم517114205181

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10طرطوس10110009037وحيدةلميس صالح محمد517214205182

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2318.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-15طرطوس10010118541ربىزينب علي محمد517314205183

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10270014061عبير سليماننادين نديم سليمان517414205184

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-07طرطوس10090108480منتهىريم وجيه شاميه517514205185
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412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-15طرطوس10010139504حسن  يوسفمايا محمد رمضان517614205186
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-02طرطوس10090017050روعهمايا حسن ورده517714205187

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10240006291ناديارهف ياسر يونس517814205188

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08طرطوس10110018439جهينا اسطنبوليشعبان حسين حيدر517914205189

الال276.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-19طرطوس10160088206مريمليال احمد محمود518014205190
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2259.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-15طرطوس10090071238يسرى عسافالبتول بسيم حبيب518114205191
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05طرطوس05050057731دليلهسوسن منيف عيسى518214205192

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-06طرطوس10010116245املريم محمد حمدان518314205193

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-05طرطوس10160095207جوريهنبيله سلمان بدر518414205194

معهد1982-01-16طرطوس10160104213هدىكنان محمد احمد518514205195
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال60.9720030اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1992-04-12طرطوس10170038872ليلىغدير نور الدين فخرو518614205196
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.6520140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-17طرطوس10250011938جميلة اسعداحالم وجيه ابراهيم518714205197

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-05طرطوس10030042248أملهبا وجيه سلوم518814205198

411كاتب اولوزارة الماليةالال1697.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-10طرطوس10110024477اسيه اسماعيلعلي منير سليمان518914205199

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

409كاتب اولوزارة الماليةالال2352.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-07طرطوس10170035161بهاءرهف حماد خضر519014205200

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1675.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-07طرطوس10030019040ندىلينا صالح جنوب519114205201
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10010178126نديمةعلي احمد ديوب519214205202

معهد1985-03-19طرطوس10270010533نوالدريد يوسف صالح519314205203
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال69.9220053

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2000-01-25طرطوس10020001526بسيمهيوسف علي شدود519414205204
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.2820211تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1996-01-21طرطوس10170022722رجاءريم ابراهيم جعفر519514205205
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال68.1120150هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

الال266.00201010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-07-20طرطوس10160136880فاطمةمحمد رمضان حمدان519614205206
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1582.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-10-13طرطوس10220029849لينا علوشزين حسين سويقات519714205207

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-24طرطوس10140004552ميمونهصفاء منير حسن519814205208

معهد1987-02-15حمص04010118577هيفاءدارين جهاد العبود519914205209

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.6220090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد2000-06-08طرطوس10010086927ندىحنين موسى العزي520014205210
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال60.8120210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-24طرطوس10010145722فريدهعالء محمد علي520114205211

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-15طرطوس10270010634رجاءريما فايز غنام520214205212
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2444.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-06طرطوس10030033599رغداءهيا مازن درغام520314205213
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-02طرطوس10230000563سالفه شوباصيفاتن كمال شوباصي520414205214

معهد1990-07-29طرطوس10110028860جوزفينعال يوسف شيحة520514205215

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.4620110إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

409كاتب اولوزارة الماليةالال1636.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10230023286لينانور عماد الدين يوسف520614205216

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1882.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-06طرطوس10120000213هاال سقورمرام نعيم اسعد520714205217

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-05طرطوس10140004614ميمونهعلي منير حسن520814205218

معهد1998-01-03طرطوس10160121331محاسنديما نزيه حسن520914205219
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.0220170تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

الال172.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-01طرطوس10010105522وهيبةداليا علي ونوس521014205220

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1993-05-26طرطوس10160088294مريملميس كمال صالح521114205221
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.3020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01طرطوس10040017818فتحيه ختيارسامر عبدهللا جنود521214205222
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-19طرطوس10020012810مشكاتاريج سلمان محمد521314205223

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال126.0020024أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-16طرطوس10040026438سميرةمحسن حسن علي521414205224
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال1457.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-28طرطوس10260020926الهامعالء محمد احمد521514205225

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الكهرباءالال269.0020013كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-01-01طرطوس10160103490جوهرهرامي ابراهيم اسماعيل521614205226
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد2001-05-26طرطوس10090022038دعدفالنتينا سمير زهره521714205227
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.1720210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1986-09-04طرطوس10250005036سميحهرنا ناصر حمود521814205228
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.6520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1986-01-25طرطوس10160152916غريبهحال لطف هللا عباس521914205229
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3820050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-01-10طرطوس10220000020ثمرعالم يوسف يوسف522014205230
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.9620162ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2079.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-21طرطوس10220044291اميرهلبانه ابراهيم ابراهيم522114205231
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-15طرطوس10260020412نادياريم محمد أحمد522214205232

معهد1996-08-12طرطوس10250008597هياممعال عدنان معال522314205233
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.0820202

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2282.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-11طرطوس10040018714رندا أحمدهيا اسماعيل نور الدين522414205234

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-13طرطوس10160157809هدى نعمانريما عدنان محمد522514205235
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1991-02-27طرطوس10020027765مديحهعالء نجيب محمود522614205236
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال66.0420144

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10160050710ليلىأروى محيا سليمان522714205237
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01حمص06200069253وفاءحنان عادل فياض522814205238

معهد2001-05-24طرطوس10270002300عبيرياسمين رامز اسبر522914205239
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال86.2520210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال169.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-07-11طرطوس10170003031عفيفه أحمدجوليا غانم حيدر523014205240

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-01-14طرطوس10030028676بهيهأمل ياسر أبو برهوم523114205241
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.5420200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

وزارة الكهرباءالال268.0020103كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-05-01طرطوس10090048906سهاميوسف رمضان عثمان523214205242
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1989-01-01طرطوس10160020214فاديهدانيا محمد محمد523314205243
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4620080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-24طرطوس10010056976هيفاءريم عدنان الشمالي523414205244

410كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020102علميثانوية عامةثانوية1992-10-27طرطوس10160086428سميرهمحمد يونس يونس523514205245

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2000-10-31طرطوس10240014692جميلةهدى جابر محمد523614205246
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.5320210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-01طرطوس10260021564زكيةسها سلمان محمد523714205247

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-02طرطوس10120002653تمرة عليعبير محمد معروف523814205248

معهد1982-03-07طرطوس10220032216سعادغاده محمد ابراهيم523914205249

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.7220030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-06طرطوس10160080551مهالما احمد خليل524014205250

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20طرطوس10120000714دليلهوئام زاهر معروف524114205251

410كاتب اولوزارة الماليةالال1849.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10180004145اسعافمحسن رفعت ابراهيم524214205252

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1997-07-15طرطوس10270012055حنانلبانه علي عيسى524314205253
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.3720170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1982-07-15طرطوس10260030846سهامسوسن عبد الكريم احمد524414205254

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.4620040إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-16طرطوس10010139832سماهررهف محمد سليمان524514205255

معهد1997-03-02طرطوس10090115056يمنرشا بسام محمود524614205256
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.9520190أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-13طرطوس10160157702هدى نعمانوسيم عدنان محمد524714205257
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20طرطوس06110061264زكيهلما احمد عجيب524814205258

الال1596.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-20طرطوس10160150312فاطمه محمدسلمان ياسين محمد524914205259
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1987-08-10طرطوس10110022043نظيرهعال حيدر حرفوش525014205260
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2720070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2002-01-01طرطوس10160114995بسيمهدياال نادر علي525114205261
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال81.7520210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12طرطوس10160050928حنانوئام آصف مصطفى525214205262

معهد1999-09-30طرطوس10160049234ميادهيارا غالب االسد525314205263
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال74.1520200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04طرطوس10160120762علياهيلين يوسف حسين525414205264

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-20طرطوس10090109601رجاء يونسرهام عبدالكريم علي525514205265

معهد1993-09-29طرطوس10160128938امينهعال سليمان حماده525614205266

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3020160

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد2001-07-31طرطوس10270021025ضحىخلود نادر سويقات525714205267
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.2320210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال199.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05طرطوس10160103853جناتمحمد رجب عمران525814205268
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1999-08-03طرطوس10160098980ميسونديمه محمود ياسين525914205269
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.7820210مصارف وتأمين

الال2555.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-04-01طرطوس10100025391هدىصبا بديع سعود526014205270
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

معهد1973-08-06طرطوس10020012427نظيرهفادية أحمد أحمد526114205271
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال59.0019930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-28طرطوس10280009500اميلياحال وجيه روميه526214205272

معهد1990-05-01طرطوس10120014767عزيزهمنى محمد أحمد526314205273
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.1720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2278.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-03طرطوس10230005070اسياابراهيم اسامه ابراهيم526414205274
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد2000-09-11طرطوس10260017798ريمهحنان وفيق محمود526514205275
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.8520200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10120010351يسرىدارين سامي شاهين526614205276

معهد1992-02-05طرطوس10160072846ملكهندى محمد محسن526714205277
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-18طرطوس10010015878ايماندوللي غسان رستم526814205278

الال277.00200810تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1990-05-09طرطوس10160140305رحابعالء نادر ديب526914205279
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1985-08-19طرطوس10160153344خديجهراما عبدالحميد حسن527014205280

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.1120070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال3260.0020170ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-05-01طرطوس10120013856رانياعلي عيسى علي527114205281
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-21طرطوس10030014539رندا نجالمها أيمن نجال527214205282

معهد1983-08-21طرطوس10010024930سنيهياسمين احمد معروف527314205283
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.5420040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1973-09-01طرطوس05190025383سعادسمر حميدي حميدي527414205284

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال89.5419950إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10010053996زهيه مصطفىريحانة احمد الشيخ527514205285

معهد1995-01-01طرطوس10160128474هناءيارا محمود عبد الكريم527614205286
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال86.3620160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-15طرطوس10260020456داللرهام علي عيسى527714205287

معهد1999-01-05طرطوس10160109356هندعال منير خضور527814205288
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال81.5720200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-26طرطوس10010093413تغريدايناس منذر أحمد527914205289

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-03طرطوس10230004292آسياأبي امين سلوم528014205290

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1967.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-26طرطوس10090027601سحر عليهديل عاصي محمد528114205291
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10020028173فاطمهناهد يونس علي528214205292

معهد1991-01-10طرطوس10160128407نادياريم عزالدين عبد الكريم528314205293

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.7420190

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-24طرطوس10100011410رابحهأريج احمد ابراهيم528414205294

معهد2000-01-03طرطوس10180004836نهىرنده رمضان سعود528514205295
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.6620190تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-01طرطوس10280018884سحرندى علي محمد528614205296
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد2000-08-31طرطوس10220019040جميلهإباء عماد داؤد528714205297
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.3920210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع635مساعد فني أولوزارة الصحة634

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

معهد1999-01-20طرطوس10110009323كوثردياال فايز ابراهيم528814205298

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال67.2820210تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

معهد1984-11-10طرطوس10160095710فاطمهمنى حسن حمدان528914205299

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.1820080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2083.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-20طرطوس10010122675فاديا حمودآيه شادي يوسف529014205300
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2825.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-08-10طرطوس10090056866نهىلين محمود سودان529114205301
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة الماليةالال2097.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-25طرطوس10110042946سعادفرح فداء شيلة529214205302

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-30طرطوس10160111783صفيه محمدديمة فايز علي529314205303

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-23طرطوس10010083999ناديا خير بكزينه احمد حسن529414205304

الال3113.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-15طرطوس10100027817املينفاتن معين مخلوف529514205305
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق

409كاتب اولوزارة الماليةالال2329.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10230020084ليناميس عماد الدين يوسف529614205306

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-19طرطوس10160136855داللعال محمد حمدان529714205307

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1783.0020151علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160052090نجيبه كحلهعالء سليم كحله529814205308
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال325.0019980ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-01-02طرطوس10100010021املسوزان فائز غنام529914205309
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال3031.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-05-25طرطوس10160096782عائدهضحى احمد احمد530014205310
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

معهد1998-09-09طرطوس10030016530اميمهايمان ابراهيم الشيخ530114205311
المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.3320180تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1998-04-25طرطوس10120000313سميرهلمى يوسف حمود530214205312

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.2120190إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1986-01-26طرطوس10280015033كوثرثراء شفيق ميهوب530314205313
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.0320050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2000-08-16طرطوس10120000319سميرةمحمود يوسف حمود530414205314
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9820200ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

الال318.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-08طرطوس10010000051ربيحهناهد توفيق الكنج530514205315
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد2001-08-27طرطوس10180004841نهىزينة رمضان سعود530614205316
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0020210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-05طرطوس10220029070فتاةهناء عبد الحميد رسالن530714205317

الال301.0020030ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-01-09طرطوس10170021058ناديافادي محمد سليمان530814205318
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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الال306.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-06-19طرطوس10260009537اميرهسليمان ابراهيم سلمون530914205319
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
218

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2011.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-01طرطوس10030022909رضى عليديما محمد علي531014205320
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال256.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-13طرطوس10220001405فاديا حسينريموندا شعيب سلمان531114205321
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1993-01-01طرطوس10180004818خضرهنرمين ياسين سعود531214205322
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.8720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-07طرطوس10160049937فائزةعال حسن محمود531314205323

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2232.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-15طرطوس10120013811رشيدهفاتن سليم علي531414205324

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10220002124سفيرهأيه حسين حلو531514205325

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10250001044رغده عبدهللانسيم نديم محمد531614205326

الال2021.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160042291منىآيه محمد عاصي531714205327

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-01طرطوس10090054594فاطمهسحر محمد عطيه531814205328

معهد1989-06-01طرطوس05120020647ليلىمنال أحمد ديوب531914205329

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال68.0720110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01طرطوس10260026819رجاءزينب ابراهيم يوسف532014205330

معهد1981-01-01طرطوس04010007620روضهريم منير عمران532114205331
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7920000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-01-28طرطوس10090080160حناننيبال سليمان عجوب532214205332
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.3220140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2002-01-04طرطوس10180007516وحيدهحال احمد اسعد532314205333
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1520200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1981-02-01طرطوس10160116871سعدهريم آصف ابراهيم532414205334
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال60.1520030المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1997-08-10طرطوس10160126811احالمجيهان نصر الدين علي532514205335
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.1720170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-01-20طرطوس10090005019مناصفسلمى علي االحمد532614205336
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.6220100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال2970.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10140002426نداءعلي نزار عكاري532714205337
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1974-11-18طرطوس10160083607فدوىمياده يونس علي532814205338

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال58.0419960

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01طرطوس10160067044نهىرؤى عدنان عبود532914205339

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-24طرطوس10090044461بديعةميساء محسن داود533014205340

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2567.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-06حمص04220009223منالمايا مهند بركات533114205341
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2143.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-09طرطوس10230020098لينالميس عماد الدين يوسف533214205342

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

معهد1983-02-01طرطوس10160082802نواللما محمود محمود533314205343

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.6220080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160103848جناترهف رجب عمران533414205344
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2100.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-05طرطوس10160035383سوسن غانمعال يونس منصور533514205345
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-12طرطوس10100032459وفاء حمودهديل قيس حمود533614205346

معهد1983-04-20طرطوس10230021020يمنىرماد يوسف معروف533714205347
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.1620030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-05-20طرطوس10040027372يمنهرانيا حامد احمد533814205348
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.6520100مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس10090000292منيرهرواء هيثم محمود533914205349

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01طرطوس10090091487علياثناء محمد عبود534014205350

409كاتب اولوزارة الماليةالال1955.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-27طرطوس10160054585سامياسماح خليل منصوره534114205351

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1854.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-03طرطوس10110019479مريمرئاب عدنان سلطانه534214205352

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-23طرطوس10010003417منىمنار ماجد ناصر534314205353
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-05طرطوس10100000630كوسرغيثاء رياض ابو حسون534414205354

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-13حماه05190014532سعاد حسنعبير علي بركات534514205355

معهد1997-07-01طرطوس10220014572ليناحال محمود مرعي534614205356
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.8720190تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1991-01-10طرطوس10150013046عيديأرينه عبدالحليم زينه534714205357

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.6320100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال131.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-23طرطوس10160135717عفافوفاء محمود محمد534814205358

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1217.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-04طرطوس10280003854ماريوداد محمد احمد534914205359

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01طرطوس10160154104سميره داودأمل حسن دايري535014205360
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال211.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090080642نهىحسن محمد جنود535114205361

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-05-17طرطوس10020016188نهالبشار منذر قاسم535214205362
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.8320192مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

412كتاب اولوزارة الماليةالال1733.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-03-29طرطوس10260006654سهامسماح عدنان يوسف535314205363

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1995-08-11طرطوس10220017905نجاحهنادي احمد نصر535414205364
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.4620150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال2053.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-12-12طرطوس10160055761سمرهيا محمود حسن535514205365

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10090119697هاجارهديل هيثم مقصود535614205366

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01طرطوس04010991898ردينهاروى شعيب الرضوان535714205367
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب ماليوزارة النقلالال387.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-12-01طرطوس10220018433بلبلديانا محمود حبيب535814205368

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1625.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-17طرطوس10030013236فايزه جاسراحمد وعد جاسر535914205369
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-08-24طرطوس05180024101فادياسليمان علي حسن536014205370
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال65.8620170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-23طرطوس10150010043فيحاء اسماعيلوعد محمد درويش536114205371

معهد1982-10-05طرطوس10040002592فوزهلينا نجم حماده536214205372
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.8720030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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410كاتب ماليوزارة النقلالال2744.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-01طرطوس05150072508داللمرح موسى شاعر536314205373

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1401.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-15طرطوس10220045724ساميا خدامماجدولين رمضان غجري536414205374
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-07طرطوس10010098445ريمامياده حبيب يوسف536514205375

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-29طرطوس10160155384هناءنغم محمود عبد الكريم536614205376

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-07طرطوس10100028909غانيهعبير رفعت عمار536714205377

409كاتب اولوزارة الماليةالال2111.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040024287ندىمايا احمد كناج536814205378

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

معهد2001-06-14طرطوس10220020665علياليليان يوسف شدود536914205379
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.9820210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال3179.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-08-01طرطوس10110029850مهىحال احمد معال537014205380
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-30طرطوس10160088474سميره اسعدرنين حكمت سليمان537114205381

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال273.00200710ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-06-07طرطوس10100009987نمنومماهر معزا غنام537214205382
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2043.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10100028925غانيهشآم رفعت عمار537314205383

معهد1989-01-01طرطوس10090028368عبالايمان ابراهيم محمد537414205384
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال70.0720090المساحة

معهد1990-11-15طرطوس10150005425منالعلي محمد منصور537514205385

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.42201110مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

معهد2000-05-20طرطوس10160128973نجودريم هيثم حسن537614205386
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال75.7420200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-03طرطوس10090029809عواطف سليمانروال محمد الشلوف537714205387

معهد1983-06-01طرطوس10040004073سالممرفت علي محمد537814205388
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.3820050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-04طرطوس10010053237غلوريا زننزينه اندرائينا سلمان دلول537914205389

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010136917سمرميرنا محمد ابراهيم538014205390

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-05-14طرطوس10250007379فرزات خضرصفاء حسن صالح538114205391
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-27طرطوس10010053233غلوريا زنننديمه الخندرا سلمان دلول538214205392

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-15طرطوس00032679149جميلةشروق صالح صالح538314205393

معهد1985-11-05طرطوس10010119908فاطمهعال محمد ديب538414205394
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.4620060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-02طرطوس10150004248وصالياسمين مدحات سالمه538514205395

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-26طرطوس10250010514جميلهسوسن وجيه ابراهيم538614205396

معهد1991-09-18طرطوس10160079017غادةحسين علي حسن538714205397
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.9920165تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1984-08-15طرطوس10020042075بديعههال عقل رجب538814205398
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9920070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1675.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-21طرطوس10020008520ميادهسوسن سلمان نصر538914205399
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1988-12-03طرطوس10280004627سهيالهبه سلمان قرنفلي539014205400
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.6120090انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2061.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-06طرطوس10010114281انعامرهف محمد محمد539114205401
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1514.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10160072830املرنا علي محسن539214205402

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-25طرطوس10020005400بديعةريم محمد القطريب539314205403

409كاتب اولوزارة الماليةالال119.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-02-07طرطوس10030009909غاليهنسرين سليمان جنوب539414205404

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1993-03-15طرطوس05150099987نمنومالرا حامد الشامي539514205405
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0120140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2981.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-06-12طرطوس10120002291رانياعلي بسام زاهر539614205406
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-14طرطوس10090003813ازدهارالين عدنان مسلم539714205407

معهد1992-04-18طرطوس05160045287نهيدهدعاء علي احمد539814205408
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال85.8720120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1589.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-25طرطوس10020021831وفاء محمودنور ابراهيم حيدر539914205409
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3340.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-05-10طرطوس10170022968سوزانلودي وفيق ديب540014205410
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

الال131.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-20طرطوس10010036841هيفا كسرسوسن علي وسوف540114205411

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020032أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-15طرطوس10090031243حليمه عليغدير حبيب حسن540214205412

معهد1989-01-01طرطوس10260001135علياغنوه كامل سليمان540314205413

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.0720110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-15طرطوس10040001761سوسنكاترين نسيم عيسى540414205414

معهد2000-01-03القنيطرة10100014292غصونسليم محمد سليم540514205415
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.6720192ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

معهد1984-07-14طرطوس10020014874حسنةهبا حسن القاضي540614205416
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال57.6120040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1998-11-26طرطوس10090107888هالأيهم فاطر صيوح540714205417
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال71.8020190

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1996-04-07طرطوس10160134961منىصفاء ياسر منصور540814205418
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال65.6120170

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-04طرطوس10160113328اسمهانلميس عيسى يوسف540914205419
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-20طرطوس10220012457سميرهديمه محمد منصور541014205420
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-01طرطوس10090046052شفيقهرنيم حسين علي541114205421

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10090008981نهيدامحمد ياسر سعود541214205422

معهد1990-02-10طرطوس10030038106منىهبه ماجد جوهره541314205423
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال65.9520110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1987-01-01طرطوس10010116919كاملهوفاء يونس محمد541414205424
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةنعمال71.1020080مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-05طرطوس04010042495أمال أحمدرنا نبيل محمد541514205425

404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1944.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-24طرطوس10220029855لينارينا حسين سويقات541614205426
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-12-22حمص04030007894داللفياليت حسين محفوض541714205427
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.5920050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الال3648.0020162تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-03-15طرطوس10090069460هالهحسين يوسف سليمان541814205428
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2035.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160072609هدىبدور محمد احمد541914205429
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-06-10طرطوس10100035604روزهراما نادر مرجان542014205430
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.9620140تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10040005530غزالهداليا محسن الهوى542114205431
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-16طرطوس10010050274ليلى الفرحانحنان خضر زين542214205432

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10090021651سميرهروان نضال عمار542314205433

409كاتب اولوزارة الماليةالال1541.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-06طرطوس10140014489سماهررشا رائد حسن542414205434

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1838.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-12طرطوس10010197549زينه عباسساره رائد عباس542514205435

معهد1984-02-13طرطوس10010081517خديجهياسمين اديب يوسف542614205436
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال65.0720100إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال306.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-01طرطوس10150005868ماريربا رئيف اسماعيل542714205437

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

الال3028.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-12-14طرطوس10090027608سحرعلي محمد عاصي542814205438
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1987-01-02طرطوس10160110295دعدوفاء مدحت حسين542914205439

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.4920060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1988-10-26طرطوس10010103502فتاةثريدي محمود سالمي543014205440
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1620090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال327.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-01-03طرطوس10090012388رابيه الجهنيسهى سليمان مسلم543114205441

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

معهد2000-08-02طرطوس10020010830عبيرآيه ماجد محمود543214205442
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.2020200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1984-09-01طرطوس10160054414مطيعةريم ابراهيم حامد543314205443
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.2920040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-17طرطوس10020035246جمانهيعرب ابراهيم خنيجر543414205444

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1564.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-14طرطوس10010139684وفيقهصبا محمود حسين543514205445

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090021645سميرهريم نضال عمار543614205446

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-15طرطوس10160023591مها يونسراما عبد الحميد الجمال543714205447
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-14طرطوس10090037908كوكبيارا احمد ديب543814205448

معهد2000-02-02طرطوس10270009324وعدديمه اكسم سليمان543914205449

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.5220200

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10طرطوس10280016143نديمه عليربا محسن حسن544014205450

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1718.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-12طرطوس10090009837رفيدهكنانه اكرم منصور544114205451

معهد1986-09-05طرطوس10100036638نشيدهمحمد حسين سليمان544214205452
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال70.3220078

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1637.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-15طرطوس10220022328عبيرصفاء حسام الدين معال544314205453

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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معهد2000-06-10طرطوس10160011060سهامرانيا عبد الكريم عبدهللا544414205454

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.3320200

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد1982-11-02طرطوس10160069005يمنىنزار علي شمعه544514205455
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.3320026محاصيل حقلية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال384.0020101تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1993-01-02طرطوس10010068495اميرهسلمان عدنان زاهده544614205456

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1994-07-06طرطوس10100007636مريمزياد حسام الدين علي544714205457
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال70.5420173

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-05طرطوس10140013259نديمهاسمهان مصطفى ميهوب544814205458

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01طرطوس10090010789عبيرعفراء احمد شاهين544914205459

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-01الالذقية10250000426حياة سليماننعمه احمد علي545014205460
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1981-11-20طرطوس05150051075مفيدهلينا عبد الكريم خطيب545114205461

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.4620050إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1991-04-25طرطوس10160139268فادياإيهاب شفيق عباس545214205462
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.47201110تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-24طرطوس10020041310سوهيالميرنا يوسف عيسى545314205463
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

412كتاب اولوزارة الماليةالال222.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-23طرطوس10280018852أمالشذا أحمد محمد545414205464

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

الال170.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10160046291جميلهمرهف علي احمد545514205465
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1984-10-19طرطوس10010120159سجيعاراميا محمد كسر545614205466
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.6620040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04طرطوس10280015307رفعه ميهوببلسم احمد ميهوب545714205467

معهد1989-03-21حماه10270002248داللبشرى محي الدين اسبر545814205468
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5520120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04طرطوس10270009263رئيفه حمدخلود محمد خزام545914205469
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3029.0020152ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10020038516لطيفهدانيال زيان زيدان546014205470
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال134.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-25طرطوس10280013302رقيهعلي حسن عيسى546114205471
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1983-01-05طرطوس10040006712تمامديما محمود اسماعيل546214205472
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-12-20طرطوس10280020084خديجهوداد ابراهيم احمد546314205473
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.4220090بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1994-02-10طرطوس10100002917ثناءعمار مصطفى منصور546414205474
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.7120162ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1980-04-01طرطوس10240017177جوريهميساء احمد محفوض546514205475
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.6720020زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-01طرطوس10270019050نداء عمرانحال احمد فخور546614205476

409كاتب اولوزارة الماليةالال207.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-04-23طرطوس10010140621فاطمهسماره محمد حسن546714205477

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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معهد1999-09-24طرطوس10160170363هناءرؤى محمد رمضان546814205478

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال71.3220210مطبخ وحلويات

معهد1982-08-19طرطوس10020005485سعادراغده ديب شاكر546914205479
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.5020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3045.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-02طرطوس10160109326سحرأسعد عدنان خضور547014205480

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1991-08-02طرطوس10220035406بديعهرزان مظهر ديب547114205481
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.2920140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28طرطوس10100006866بربهانحنين لقمان سلمون547214205482

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال124.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10090081932نهادشذى علي جريعة547314205483

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

نعمال1502.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01طرطوس10160001298رحابعلي عبدا الرحمن موسى547414205484
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2269.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020032984احالميارا حسن حسن547514205485

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

412كتاب اولوزارة الماليةالال152.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-09-10طرطوس10280015338جهيدهحنان يوسف حمود547614205486

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

409كاتب اولوزارة الماليةالال1778.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10020050809احالم حسنمايا حسن حسن547714205487

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1986-04-01طرطوس10090050969سهيالانعام ابراهيم دال547814205488
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3020090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1982-05-01طرطوس10020007717نجاحشيرين حسن عبيدو547914205489
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6620020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-04-23طرطوس10240007533ندارزان حماد جديد548014205490

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.0720140أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

معهد1998-06-24طرطوس10040021273ريماراما علي صارم548114205491
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.9020200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال2157.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160089766مريم ابراهيمشيرين علي خزام548214205492
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-08-03طرطوس10160040878ليلىعبير علي حسين548314205493
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7420140تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-07طرطوس10010013983ليلىهناء احمد عجوز548414205494
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1983-01-01طرطوس10100022947وردهنسرين حسين صالح548514205495
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.3720040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1882.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160047787عتاب غانمعال ايمن سليمان548614205496
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-26طرطوس10100035422نادياصبا صالح مرجان548714205497

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-19طرطوس10010093259رباايمان بهجت مصطفى548814205498

معهد1989-10-25طرطوس10240020401نوالرانيا اسماعيل رستم548914205499
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.7320090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-01-10طرطوس10020007117زواتراما محمد محمد549014205500
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.2320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-01-01طرطوس10020002508هيامإباء مالك الظماطي549114205501

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال71.3720210
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1987-06-01طرطوس10020032391فكتورياربى غسان خضور549214205502
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1985-06-01طرطوس10160074577غاليهرلى مالك سكاف549314205503

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.5820060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1994-01-01طرطوس10020007524ماجدهغرام غسان خضور549414205504
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.0320130تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

410كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10160084136يسرىرنا ياسر الخطيب549514205505

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10160070660صبيحهردينه عز الدين نيعو549614205506
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1977-08-06طرطوس10270016777حياةلينا سلمان أحمد549714205507

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.4119970

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01طرطوس10280021911مديحةسهير ياسين قاسم549814205508

معهد1992-01-25طرطوس10010163124سميعهناريمان بهجت علي549914205509

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال65.7120120مطبخ وحلويات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01طرطوس10160110211نهاد معالرؤى شحاده الموعي550014205510

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1625.0020173علميثانوية عامةثانوية1999-04-29طرطوس10120008957الهامشعيب كامل زيدو550114205511
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-10-03طرطوس10160120711رويدهنسرين سهيل ابراهيم550214205512
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1984-09-14طرطوس10170019462ماريشادي عبدو ربعيه550314205513
المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.0720050تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

الال3275.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10160018802رومامايا علي علي550414205514
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-29الالذقية06200078365عوازلحنين حكمت محمد550514205515

معهد1999-06-22طرطوس10220053557فضهماري ايسابيل اسماعيل جنيد550614205516
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.3520200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1991-01-15طرطوس10010129507سهيالرهام محمد محمد550714205517
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.4620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020111علميثانوية عامةثانوية1991-09-03طرطوس10270018501دالللؤي علي زينه550814205518

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10140008185نسيما رقيههديل سمير حمادي550914205519

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01طرطوس10010110904ليلىساميه احمد عجوز551014205520

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019963أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-16طرطوس10220006251ميسرسيزار عز الدين يوسف551114205521

وزارة الكهرباءالال284.0020005ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-11-26طرطوس10040024499حميدهعلي غانم عجي551214205522
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال272.0020116كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-01طرطوس10260028325ربيحهحيان معين نده551314205523
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1968-08-26طرطوس10160012432امل صبوحفيروز يوسف حسن551414205524
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1984-11-01طرطوس10160007120جمانهحال جهاد رهجه551514205525

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.2820040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1705.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02طرطوس10120014094سعادمروة محيا ابراهيم551614205526

معهد1993-01-02طرطوس10040014708نجوىمحمود سلمان حسامو551714205527
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9820145تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

409كاتب اولوزارة الماليةالال1802.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10090080154آسيا احمدمايا يوسف عجوب551814205528

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-01-30طرطوس10140012719أميرههبه محمد ديوب551914205529
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.5820150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1987-04-04طرطوس10160055699نجاحعال يوسف الدايري552014205530

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال79.6520080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1985-11-21طرطوس10280016732عليابراعم نصر سلوم552114205531
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال73.9020050مخابر

معهد1983-03-01طرطوس10160079048نجاةثريا حسن عمران552214205532
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.7020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1986-07-10طرطوس10220013872وجيهةغنوه سعد محمود552314205533

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.0320080إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1724.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10120018331سعاد ابراهيملبنى محيا ابراهيم552414205534

معهد1986-09-26طرطوس10010033967سهاممريم علي محمد552514205535

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.8220060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1983-12-16طرطوس05190013938مجيديوفاء ياسين محمد552614205536
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.3620040(متواجد قديما)إدارة 

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-08طرطوس10150003723نزيههمرام سميع سالمه552714205537

الال3026.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-28طرطوس10120001041ردينهحيدر مفيد شعشع552814205538
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1960

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1977-11-20طرطوس10020034705نديمهأحمد شعبان علي552914205539
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال57.0519982محركات بحرية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1985-03-27طرطوس10030008460ربيحهميس سليمان حسن553014205540
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.4820060تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

الال2284.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-27طرطوس10120018641منيرهكرم ابراهيم حبيب553114205541
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1960

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الكهرباءالال3093.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-07-01طرطوس10280012085نجالحسن نضال ميهوب553214205542
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2427.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020017948فلايررهام نضال سليمان553314205543

409كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-12-03حماه10160027785ميساء سليمانوالء محمد ناصر553414205544

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-20طرطوس10120001605اديبهعيسى معين مصطفى553514205545

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1848.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-07طرطوس10040025741سماهرالين ناجي خليل553614205546
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1981-10-15طرطوس10260004561زهوراعتدال جهاد عساف553714205547
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-13طرطوس10020021956ليلىميرنا سمير حيدر553814205548

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-27طرطوس10010139054رسميه سليمانعال علي دادو553914205549

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10010142644ازدهار ديوبسالي يوسف ديوب554014205550
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1993-01-01طرطوس10160039368صفاءمحمود احمد كردي554114205551
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.3820132تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10110031023أفراح احمدشروق يحيى فارس554214205552

معهد1996-03-01طرطوس10100031476مفيدهبثينه نعيم ناصيف554314205553
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال76.2720160أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-07طرطوس10260016158سعدهبشرى علي علي554414205554

معهد1989-01-25حمص04120046422بسيمهبشرى محي عباس554514205555

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.7420090عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال167.0020049علميثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس10160096509ربيحهعلي سلمان سلوم554614205556

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1978-04-14طرطوس10260004603جدعهغيداء محمد يوسف554714205557
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال75.0820000اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

نعمال272.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-12-23حمص10160158840ساميهسمر اسعد محمد554814205558

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

الال2431.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-11طرطوس10040026907فتاةيحيى عبد الكريم سليمان554914205559

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد2001-01-05طرطوس04010581626اميمهزينب شعيب االحمد555014205560
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.4220200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة الماليةالال126.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-06-12طرطوس10090081298عزيزهسوسن حبيب خضور555114205561

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1179

معهد1991-01-01طرطوس10090001224اديبهحسن عبد هللا خضور555214205562
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال72.8020128

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2002-01-01طرطوس10020021995عفافأليسار يوسف حيدر555314205563
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.2420210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-06-06الالذقية06110038158بلسملين تميم علي555414205564
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8920180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-04-25طرطوس10160122013نجودحسام طالب عدره555514205565
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.1820163معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

الال339.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-11-01طرطوس10090046396جوهرهمي حكمت رجب555614205566
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1688.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-10طرطوس10180004180رياجعفر مصطفى ضاحي555714205567

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1995-02-15طرطوس10160039355صفاءعبير احمد كردي555814205568
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال75.2820160أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1967-11-05طرطوس10170008968فريده صالحساميا ابراهيم ديوب555914205569
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01طرطوس10250002544نظيره عليرحاب عباس حسن556014205570
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-16طرطوس10230017356أنصافسمارة بسام ديبو556114205571

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010139072وداد فتوحعبير علي باسط556214205572

410كاتب ماليوزارة النقلالال2852.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-14طرطوس10260029641هناء عبد هللامرح نور الدين يحيى556314205573

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-25طرطوس10110011793تمينهريم محمد ربيع556414205574

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-23طرطوس10270003869نجودبتول ابراهيم ابراهيم556514205575
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2022.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10160092846محاسنعلي محمد محمد556614205576
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-01-02طرطوس10020014376فلايريارا حيدر اسبر556714205577
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال66.1820150تخدير

معهد1990-01-03طرطوس10160076572فاطمهرغده عيسى حيدر556814205578
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال67.3120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1975-09-08طرطوس10160019880ليلىجيهان بدر داود556914205579
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال56.9019960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال122.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-02-04طرطوس10150000974رفيقهعالء الدين منير عباس557014205580
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1982-01-05طرطوس04120066716فاطمهاملين ديوب عزاتي557114205581
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.5020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10160017954ساميةريم احمد مغامس557214205582
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3518.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-02-17طرطوس10170031231نجيبهمريم هيثم يوسف557314205583
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1997-08-31طرطوس10010143708رجاءرهف يوسف حمود557414205584
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.9020170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01طرطوس10110017068رونق حسنمي فائز سليمان557514205585

معهد1998-01-04طرطوس10020022186هياممنال ماجد بكره557614205586
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.3820180صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

413كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-08-01طرطوس10240018928ليلى محمددالين محمد منصور557714205587

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

وزارة الكهرباءالال257.00200910كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-09-28طرطوس10040023681آسياحيان علي دعبول557814205588
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1970-12-20طرطوس10010116944مطيعه وسوفانفراز محمود جبوري557914205589

معهد1998-07-25طرطوس10270020675سهامدعاء عيسى حسين558014205590

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.8820200

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1435.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-10طرطوس10010093430تغريدميساء منذر احمد558114205591

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-16طرطوس10030033187زليخهسوها ياسين ابراهيم558214205592

معهد1996-01-01طرطوس10250009412سعادرشا صالح احمد558314205593
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.1420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-05طرطوس10260030558سكيبهفاديا سلمان احمد558414205594

معهد1997-01-01طرطوس10020017307ماريهعمار عيسى علي558514205595
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6520182تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1998-01-01طرطوس10160109921سميرهرشا انيس احمد558614205596
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.4820170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1998-01-01طرطوس10010126953هدىرهف عيسى شدود558714205597
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.9720170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال182.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-17طرطوس10160146609وفاءعلي محمد ديبو558814205598
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

معهد1984-11-16طرطوس10100032242فهيمهسهام يونس قشعور558914205599
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.0320060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2056.0020151علميثانوية عامةثانوية1997-02-15طرطوس10260002842حنان سليمانعلي حسن حسن559014205600

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال134.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-23طرطوس10040027369اسمىسهى محمد احمد559114205601
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2001-01-22طرطوس10230016218عبيررنا لؤي غريب559214205602
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.2020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-16طرطوس10220018070سكينهبشرى علي علوش559314205603

معهد1980-01-01طرطوس10150009091مطيعةراميا حسن حسن559414205604
المعهد التقاني 

الصحي
الال68.6920010تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-19طرطوس10090082117سميره حسنغاده يونان زيفا559514205605

409كاتب اولوزارة الماليةالال1770.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-06طرطوس10040010774ورودميس سلمان عاصي559614205606

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2002-01-03طرطوس10010018438اسعافثراء امين بالل559714205607
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال77.8520210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2199.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-02طرطوس10010019537سحرديما علي الشيخ559814205608

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-24طرطوس10020041269اميره رجبعال عيسى عيسى559914205609

معهد1995-01-27طرطوس10160029550هدىزينب ابراهيم حمادي560014205610
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.5720140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2167.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-02طرطوس10020016193نهالسماح منذر قاسم560114205611
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-01-03طرطوس10090084255دعدآمنه محمد جمال عبدالرحمن560214205612

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

663محاسبوزارة الدفاعالال61.4120040محاسبة

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

معهد2000-06-20طرطوس10010041233سنيهزينه عالء الدين معال560314205613
المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.3520200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-20طرطوس10030022092مريمربا محمد حسن560414205614

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1711.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-26طرطوس10010004016ابتسام صالحرهف محمد رابعه560514205615

معهد1991-06-11طرطوس10220016598ليلىعلي سلمان يونس560614205616
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال66.4820138هندسة البرمجيات

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

معهد1994-06-01طرطوس10090002568الهامبراءة علي الخليل560714205617

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.2920180مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-10طرطوس10090116458هيالنةمعينة عزيز بيضون560814205618

معهد1994-01-25حماه05160011702فايدهعال محمد الشحود560914205619
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.3420160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3626.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-11-26طرطوس10260030681سهامصبا عبد الكريم احمد561014205620
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1992-03-20طرطوس10230026958غينيابراءة احمد حسن561114205621
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.7820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال303.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-06-01طرطوس10030022094مريمسوزان محمد حسن561214205622
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

411كاتب اولوزارة الماليةالال247.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-05-08طرطوس10110029135امنه سليمانعلي محمد حميدان561314205623

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد2001-06-01طرطوس10090072480سميرهلميا رامز رحال561414205624
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.9020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-05-23طرطوس10260037695كفاحديانا علي ابراهيم561514205625
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال72.2920210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال189.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-05طرطوس10160092922هيام ابراهيممحمد آصف محمد561614205626

معهد2000-10-17طرطوس10160055976عيدهراما محمد حسن561714205627
المعهد التقاني 

الصحي
الال75.5920200طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1991-01-25طرطوس10010129617وجيهاسماره ابراهيم طوفان561814205628
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.3620110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01طرطوس10160039640سلمى عاصيرنيم غازي غازي561914205629

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1665.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020041084فداء سقورديما حبيب الدرميني562014205630

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10حمص04010520961فضهلوره محمد المحمود562114205631
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1989-01-01طرطوس10090013512حليمهإيليان عهد ضاحي562214205632
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0020090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال279.0020018كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-03-01طرطوس10160084506رفيقهربيع عيسى علي562314205633
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010008766حنانهبه محمد حسين562414205634

معهد1990-01-01طرطوس10160036207ماجدهفاتن احمد عباس562514205635
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.9820090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-07-07طرطوس10110030219كوكبمريم محمد علي562614205636
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال2671.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23طرطوس10010133901زكريات عبد القدوسمريم محمد طوفان562714205637

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-07-27طرطوس10160092145نجاةعالء محمد عباس562814205638
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.0020165

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-13حماه05190009121هيام ابراهيمرشا شفيق سالمه562914205639

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-21طرطوس05190008884اميمهرواء علي علي563014205640

معهد1999-08-23طرطوس10160016753لوناسامي رفيق شباط563114205641
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9820210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10260012455سميرةسوالر بهجت نصور563214205642

معهد1979-09-09طرطوس10040027936ليلىتغريد محمد محمود563314205643
المعهد التقاني 

الصناعي
الال54.9720000تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

411كاتب اولوزارة الماليةالنعم2259.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-01طرطوس10090090746رينهيارا عادل خضور563414205644

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

الال169.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-06-15طرطوس10010010240سفيرهديما علي خليل563514205645

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1993-07-27طرطوس10160097820منىعال فؤاد عيسى563614205646

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.0720160تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1992-11-11طرطوس10160109652نايفهرهام احمد احمد563714205647

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.2520210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

الال2075.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-01طرطوس10160056926منارميس عيسى درويش563814205648

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-04طرطوس10270002251شاميهبسمه علي اسبر563914205649

معهد1987-09-15طرطوس10160071652زواترشا محمد حسن564014205650
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.7720090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1979-06-15طرطوس10160043414سليمهحسن احمد خلوف564114205651
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال66.8919990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1987-04-19طرطوس10160129254نائلةريم سلمان رمضان564214205652
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال76.8120080اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2617.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-21طرطوس10160103993وزيرهنور محمد محمد564314205653
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2202.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-28طرطوس10020041261اميره رجبعبير عيسى عيسى564414205654

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-26طرطوس10040023951سلمىابراهيم عارف قنبر564514205655

410كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-06-20طرطوس10160104713وزيرة ابراهيمربا محمد محمد564614205656

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2006.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01طرطوس10270012400منىبشرى عبد العزيز الجابري564714205657

معهد1984-08-02طرطوس10160033124سعادعال محمود حسن564814205658
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2195.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10090068005فريدههديل ياسين علي564914205659

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1879.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010139579غاده الظماطيرغد عبد الحميد رمضان565014205660

نعمال297.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-08-16طرطوس10100032789تماثيلسوسن صالح داود565114205661
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

الال1797.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05050135245فدوىلبنى ابراهيم حمود565214205662

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-01-01حماه05050152865ثمينهرهف جميل شعبان565314205663
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.1920150أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-01-15طرطوس10040009565سعادأريج راتب كويس565414205664
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال72.6720210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-16طرطوس10010096211مريمحنين مازن الصرماتي565514205665

معهد1996-03-19طرطوس10240016417عائدهديمة عبد الرحمن محمد565614205666
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.5220160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1986-02-24طرطوس10230019972نائلةمنال محمود عيسى565714205667

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.8220060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-15طرطوس10160124991ربيحه شحودميرنا علي شعبان565814205668
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2042.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-14طرطوس10240013836ايمانحسن يونس يوسف565914205669

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

الال2190.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-22طرطوس10010006554يسرىنور حسان جديد566014205670

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-10طرطوس10110001630حياةكفاح غسان سلطاني566114205671

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15طرطوس10100022836كوكباحالم بهجة يونس566214205672

معهد1987-09-01طرطوس10240012332داللهنادي محمود حمادي566314205673

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.4720070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20حمص04120078045ربيحه ناصرميساء ابراهيم حسين566414205674
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2463.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-04-17طرطوس10250011150ناديابتول ابراهيم يوسف566514205675

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1996-02-04طرطوس10170013066جميلهشروق وفيق صالح566614205676

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.4120160

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1989-01-03طرطوس10010027888ناديابراءة هيثم ديوب566714205677
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0220110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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معهد1997-01-01إدلب07060045886فرجهأسماء محمد العلي566814205678

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.1720200إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-14طرطوس10010133937مديحهباسل رزق حيدر566914205679

الال1465.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-17طرطوس10160147394سماح مصطفىاحمد منذر احمد567014205680
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1986-09-28طرطوس10030005603سحرمنار عدنان عبدو567114205681
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-03طرطوس10240021629رشيدهسوسن نظمي جديد567214205682

معهد1990-02-01طرطوس10020035125نسيبهسوسن محمد مهنا567314205683
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال68.9820100مخابر

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2237.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-09-01طرطوس10100033108رابيابشرى خليل داؤد567414205684

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-05-20طرطوس10120007105روزهخوله عيسى ديوب567514205685
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال80.7620190مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1854.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-06حماه05190008904اميمه يوسفلجين علي علي567614205686

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-17طرطوس10090044787أملبتول مدحت ضوا567714205687

409كاتب اولوزارة الماليةالال1740.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020018838هالمايا حيدر حسن567814205688

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1986-04-12طرطوس10110012483هندثراء محمد برهوم567914205689

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

1135فني آلياتوزارة الصحةنعمال61.9420110آليات
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118

معهد1986-04-01طرطوس10040023994صديقهنرمين أحمد رحمون568014205690

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.9920070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

405مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال375.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-05-01طرطوس10100033106تماثيل سليمانرؤى صالح داود568114205691

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1983-09-01طرطوس10010076077بديعهمنى سمير مهنا568214205692

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال86.3120030

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1798.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-10طرطوس10160129694ربىميرا سامر زيدان568314205693

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1421.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07طرطوس10180010800فتاتمروى احمد محمد568414205694
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10090011281عقيله شيحاريم حسين حيدر568514205695

معهد2000-01-01طرطوس10260001549ميادهغنى طالل خضور568614205696
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال72.7520210هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

الال260.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-04طرطوس10260020782فاطمهروال صالح سليمان568714205697
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10220043641سعادةعال علي عيسى568814205698

معهد1976-05-01طرطوس10040028989ثلجهسماهر احمد اسماعيل568914205699
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-02-18طرطوس10160112338رضاكنانه رضوان شعبان569014205700
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.0420200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1813.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090016422هيهاتريان وفيق عتيق569114205701

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال154.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04120008263فاطمهندى يونس شدود569214205702

معهد1986-08-30طرطوس10160061920سهامسوسن زهير سليمان569314205703

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.4520100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1994-11-19طرطوس10230015396ميادةأسد سمير محمد569414205704
المعهد التقاني 

الصناعي
الال86.2620143تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال125.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-01طرطوس10160092520منيرهاسامه عيسى اسماعيل569514205705
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة الكهرباءالال311.0019997كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-04-20طرطوس10160126418عائدهفؤاد محمد علي569614205706
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1996-01-15الالذقية06200076317بندرنرمين ابراهيم ليال569714205707

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3320170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1435.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-06طرطوس10050001942منى غانمكنده علي زيدان569814205708

410كاتب ماليوزارة النقلالال2559.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-21طرطوس10160148654عواطفأيا وسام حمود569914205709

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1988-03-10طرطوس10160021868ميلياعبير نصر شباط570014205710
المعهد التقاني 

الصناعي
الال86.2520100تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1995-01-23طرطوس10260037586ماجدهبتول مسرور ابراهيم570114205711

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.1720170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-05طرطوس10170001700انتصار شوباصيرنا عبدو ديب570214205712

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-10طرطوس10160046600مديحةريما احمد صالح570314205713
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1994-01-12طرطوس10010122536زينبسماره حسن سلمان570414205714
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.4620150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1990-11-01طرطوس10240011889نجالوالء عماد الدين ابراهيم570514205715
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.8820100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10170030526نهادبسمة يوسف جبريل570614205716

409كاتب اولوزارة الماليةالال1751.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020008534دالينلين محمود محمود570714205717

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1984-06-01طرطوس10220015982نجاةندى حبيب معروف570814205718

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال74.6320070محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

معهد1986-01-22حماه05100055575رمزانيفين حسن عيسى570914205719
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.3820050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10110021182نبيلة ديبريم محمد ميهوب571014205720

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10140007338رنده بدركنده خليل رقيه571114205721

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2045.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-16طرطوس10260016577منىأريج علي ابو عباس571214205722

معهد1985-01-01طرطوس10160124403اميرهمنى وجيه عيسى571314205723

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.2920080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10040007529أسمىرهف عبد المطلب خالد571414205724

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-18طرطوس04080015383عزيزهبثينه نزيه جراد571514205725

الال278.0019960الكترونثانوية صناعةثانوية1977-07-11طرطوس10160016964سميحهفاديا علي علي571614205726
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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409كاتب اولوزارة الماليةالال1798.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-20طرطوس10230021903هناءصبا سليمان غصه571714205727

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-12طرطوس05150013713عفافاناس محمد العدي571814205728

410كاتب ماليوزارة النقلالال338.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-06-08طرطوس10090085827سلوىنبال بركات حسن571914205729

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1442.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10230008666فدوى ابراهيمديانا اسماعيل حسن572014205730

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10020024121وفاءشروق ابراهيم حيدر572114205731

الال308.0020110تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-03-18طرطوس10160039935سالمماريا مالك الشامي572214205732
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

412كتاب اولوزارة الماليةالال2172.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-01طرطوس10260025148هناء سليمانسوزان سالم الجمل572314205733

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1177

وزارة الكهرباءالال2694.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10020003967روسعلي ناصر منصوره572414205734
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1991-01-01طرطوس10130003951هناءهبه غسان خضر572514205735
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-29طرطوس10020018224لحاظسهير عماد عبد القادر572614205736
المعهد التقاني 

الصحي
الال83.9820170صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1977-11-10طرطوس10220023950ماريهسالم يونس مرهج572714205737

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.1720040إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1979-01-01طرطوس04010053114سميرههبه محمد دغمه572814205738
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.7020000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-05-03طرطوس10010110498نوالنيرمين هيثم سالمي572914205739
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.3020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال120.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-02-14طرطوس10100024742وزيره عليأليسار رستم ملحم573014205740

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

411كاتب اولوزارة الماليةالال2131.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-24طرطوس10090134673غادهرهف نسيم الجردي573114205741

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10220004131بديعهرانيا مظهر ديب573214205742
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

نعمال285.0020038ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-09-20طرطوس10110009219ناديةحبيب احمد اسمندر573314205743
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01طرطوس05170009979خديجه ديبنرمين احمد ديب573414205744

معهد1996-08-15طرطوس10220011247ليناساره علي منصور573514205745

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال79.6220160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-10طرطوس10270007848زهور حمودبلسم محمود سليمان573614205746
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1981-02-27طرطوس10010045386خضرهربا احمد حمود573714205747

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.1220010

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

وزارة الكهرباءالال259.0020005كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-06-14طرطوس10090021432ديبهعلي حسن حمود573814205748
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-04طرطوس10270007759ايفافاتن عاصم حمود573914205749
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1987-10-01طرطوس10010012376حليمهأمل محمد ناصر574014205750
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.1920080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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معهد1997-10-09طرطوس10230017402انصافسماح بسام ديبو574114205751
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.1020210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1759.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-22طرطوس10110018014ميساءبتول مالك عاقل574214205752

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01طرطوس10050008103هويدهحال احمد ياغي574314205753

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-29حمص04011106345لورآيه علي اليوسف574414205754

الال2017.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-03طرطوس10010099928فاطمهلبانه صادق يونس574514205755

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1769.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-03طرطوس10010093252ابتساممريم عبد الهادي مصطفى574614205756

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال1674.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-09طرطوس10010092243جهينا بدورناتالي نبيل محمد574714205757
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

الال271.00200410ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-01طرطوس10160150002بديعهمحمود عزيز عمران574814205758

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25طرطوس10050001943منى غانمكاتيا علي زيدان574914205759

معهد2002-01-01طرطوس10010114500منالبتول لؤي محمد575014205760
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال73.1520210أطراف صناعية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع637

صانع اطراف 

علوية وسفلية
666

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-04طرطوس10110004969سميرةنور حسن ابو حمد575114205761

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1991-08-20طرطوس10170027761كليمهلودي ذكي منجه575214205762

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.9520130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1716.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-08طرطوس10090074198فاطمةجودي نضال ملوك575314205763
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال327.0020003خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1982-01-18طرطوس10010123756فتاة سالميماهر سلمان حسن575414205764

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1619.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10100007415مديحه ميهوبايمان سمير عيسى575514205765

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1908.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-01طرطوس10230008625ريميارا حبيب صالح575614205766
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1966-04-10طرطوس10160040344هاجرفوزا حسن خضر575714205767

الال2070.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160114188غادهمازن حاتم شعبان575814205768
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1993-06-01طرطوس10240018515دعدعادل فؤاد اسماعيل575914205769
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.2420213تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-25طرطوس10010161450عليا صالحلواحظ احمد غانم576014205770

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020045أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01طرطوس10090009591ليزافراس حكمت منصور576114205771

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-21طرطوس10150013316تمرهرؤى عبد الحليم اسماعيل576214205772

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2370.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-02-10طرطوس10160128069ابتسام عزاتيأحمد هيثم عزاتي576314205773

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10280018706ريمدلع جودت سليمان576414205774

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019995أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10090019005عاطفهاحمد عيسى منصور576514205775

الال2242.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-12طرطوس10260025092بديعةرشا فيصل الجمل576614205776

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1586.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-04طرطوس10260021341نوالأيه جودت زمريني576714205777
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1985-10-21طرطوس10010020921وجيهازينه وهب يونس576814205778
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.3020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-03-02طرطوس10040023970صديقهنسرين احمد رحمون576914205779
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.4520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حمص04020004891رغدهمنار بديع المحمد577014205780

405مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2618.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-01طرطوس10160031819فيروزحنان نصوح غانم577114205781

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1996-12-15طرطوس10010131098نوالريم خضر خضر577214205782
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.3020160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05طرطوس10220002581دعد رحمهمي شكيب حمشو577314205783

الال3173.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-30طرطوس10220002599دعد رحمهمايا شكيب حمشو577414205784
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال1539.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-05طرطوس10160092858سعادأحمد صافي محمد577514205785
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

411كاتب اولوزارة الماليةالال151.0019990علميثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10090115157فاطمه عيسىراميا محمد محمد577614205786

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-15طرطوس10160151380سليمهميرنا عدنان عباس577714205787
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3811.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-07-20طرطوس10010169431أحالمرهف ياسين عيسى577814205788

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-18طرطوس10090085181مفيدة عيدميس سمير سخي577914205789

معهد1989-06-06طرطوس10160159352حسيبهعال حبيب خليل578014205790

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.7720110

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة الماليةالال1805.0020135علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10040014745نجوىعلي سلمان حسامو578114205791

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15الالذقية06040011200فاطمهعلي محمد خنيسه578214205792
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15طرطوس10220017038خديجةهبة عبد الوهاب يوسف578314205793

الال3400.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-27طرطوس10240015315وضحىمالك جابر مسعود578414205794

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020044أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02طرطوس10160050121شاميهمحمد محمود يوسف578514205795
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1887.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس05160029465ابتساممروى ناصر الحمدان578614205796

الال288.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-18طرطوس10160120128ليندا احمدرزان محي الدين خضر578714205797
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-15طرطوس10040016829خدجربيع علي معال578814205798

الال311.0020090ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-12-12طرطوس10030017607اسمهانفادي تاج الدين العجوه578914205799
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25طرطوس10220024026جوهينا عيسىدالين احمد مرهج579014205800

الال147.00200811أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس10040022931سفيره اسدابراهيم يوسف كناج579114205801
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

412كتاب اولوزارة الماليةالال196.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-11حماه10260001356جميله محمدريم علي عباس579214205802

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1996-01-04طرطوس10160122803جميلهحسن حكمت سلوم579314205803
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال72.0020174

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1994-01-01طرطوس10160130883ازدهاررنيم حاتم احمد579414205804
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال76.1220130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة7مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال3252.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-31طرطوس10220027040ميرفتفاتن محمد شاهين579514205805
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال2317.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-08طرطوس10110023299فاتنعبير زيد علي579614205806

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1987-06-01طرطوس10170001625عفافهدايا حليم ديوب579714205807
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال71.5820070

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1994-01-01طرطوس10020012880سعدهنغم كاسر محمد579814205808

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال63.6320130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة الكهرباءالال2781.0020181ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-03-25طرطوس10220011271امينهزين عيسى ناصر579914205809
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1992-04-05طرطوس10020022155بسمهآالء محمد بكره580014205810
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالنعم69.0320130مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2398.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-02حمص04060034529شفيقه االبراهيمسهير علي ديب580114205811

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-10طرطوس10150000205منىغنوه عدنان غانم580214205812

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1659.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10250000828ريم السالمةمحمود عباس محمد580314205813

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال163.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-10طرطوس10160126511اسماءأثير مدحت محمد580414205814
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010112232سميعهنبال بهجت علي580514205815

معهد1992-08-22طرطوس10160012561فوزيهمحمد عمر زنتوت580614205816

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.8220133

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال3389.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-03-07طرطوس10160121612اميمةنغم علي اسماعيل580714205817
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال3247.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-03-12طرطوس10220007962هيامتيماء أسعد مهمدان580814205818
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

معهد1986-05-07طرطوس04030036323امينهامل وحيد محفوض580914205819
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.5020110إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20طرطوس10100023418مريممعالي امين عبد الكريم581014205820

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-21طرطوس10130012059عبال خضرحليمه يوسف الجردي581114205821

الال3251.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-10-01طرطوس10160108335ليبياايناس رضوان خضور581214205822
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

411كاتب اولوزارة الماليةالال1781.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-08طرطوس10090047723نهلهيارا هيثم سقر581314205823

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-05طرطوس10160136574غادهريم غانم زيزفون581414205824

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090064907اناثوئام يامن الزنك581514205825

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-03طرطوس10170001753نهاد جهجاهمنال عيسى جهجاه581614205826
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1990-11-08طرطوس10010022090فدوىروعه ابراهيم علي581714205827
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.2420100تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-16طرطوس05150071628عبير الحسننغم حامد صقور581814205828
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال123.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-10طرطوس10170005694شاديةختام عدنان سليمان581914205829

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال2013.0020187أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-09حمص04140023117رمزيهبشار محمد عيسى582014205830
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-01طرطوس10240007718فاطمة حسننها سلمان عباس582114205831
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال162.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-01-15طرطوس10030040174ناديا منونعلي محمد الجردي582214205832

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-17طرطوس10140007890وهيبهلين نزار ابراهيم582314205833

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-21طرطوس10220031333بسيمهرزان ابراهيم احمد582414205834

409كاتب اولوزارة الماليةالال1932.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-12-03طرطوس10010058318كفاحشذا علي حميدان582514205835

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-25طرطوس10020002381وفاءنيرمين وجيه الظماطي582614205836

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال160.0020039علميثانوية عامةثانوية1985-04-17طرطوس10110003578نجوىعمار عبد الكريم ابراهيم582714205837
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1247.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-28طرطوس10090092429مريمرحاب عزيز دال582814205838

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10090079250اديبه صيوحسالي عزت زاهر582914205839

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1379.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040001380صفاءدياال مضر اسماعيل583014205840
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-15طرطوس10100029449منيفهحسن احمد سليمان583114205841

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-26طرطوس10160100416خديجهمحاسن سعدهللا خضور583214205842

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1953.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-01طرطوس10160083810سمرنور انور الدائري583314205843
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2169.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-30طرطوس10170020981خضرهيوسف عدنان خليل583414205844

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2297.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-04طرطوس10090079227اديبه صيوحالنا عزت زاهر583514205845

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-13طرطوس09080211122هناءانوار حميد مالمديد583614205846

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال104.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-27طرطوس10090065521مريمشيرين عبد اللطيف اسماعيل583714205847

409كاتب اولوزارة الماليةالال2145.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-15طرطوس02010219119مركزان مغامساليسار احمد علي583814205848

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1986.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20طرطوس10010058303داللمرح يوسف عصفوره583914205849

معهد1996-01-01طرطوس10040014738مهىهبه نعيم حسامو584014205850
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.0520170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1845.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-27طرطوس10120009375رنا الحمودرهف روعات خضور584114205851
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال202.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-01طرطوس10010135851منى عبدوميرنا حسين عبد الهادي584214205852

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال299.0019986ميكانيكثانوية صناعةثانوية1980-03-01طرطوس10140014657خديجةمروان احمد اسماعيل584314205853
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1414.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090025980ميساءنغم علي حسن584414205854

نعمال3302.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10010132249ازدهارأماني علي عمران584514205855
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-07طرطوس10160131125مها عزاتيرنيم ياسين عبد الكريم584614205856

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20طرطوس10220034699بديعهعتاب حسن ابراهيم584714205857

410كاتب ماليوزارة النقلالال324.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01طرطوس10220032915مديحهربا علم الدين سليمان584814205858
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1579.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01طرطوس10180011368سميرةنادين عيسى علي584914205859

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1807.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-13طرطوس10110024745منيرهرؤى علي علوان585014205860

الال1562.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020004714سماهرعبير علي ابراهيم585114205861

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال2154.0020191علميثانوية عامةثانوية2002-01-07طرطوس10040003344انغامعلي ايمن منصور585214205862

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-12طرطوس10010157231املديانا منصور منصور585314205863

410كاتب ماليوزارة النقلالال291.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01إدلب07180026886مريم فخر الدينعبير نائل ملندي585414205864

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1886.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10020013445سعادبشرى محمد حماده585514205865

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة الماليةالال2180.0020132علميثانوية عامةثانوية1995-06-25طرطوس10090080354روزه حبيبهيثم غانم عيسى585614205866

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-21طرطوس10110001267وحيدههبه محمد محمود585714205867

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2189.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-23طرطوس10180002033سميرهنور عيسى علي585814205868
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2227.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090086767عائده ابراهيمحيدره سامي اسمندر585914205869

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2532.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-04طرطوس10120014739مناصفهديل باسم شاهين586014205870
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10160005920نوالميس ياسين محمد586114205871
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-08طرطوس10010066393ميادهمحمد حافظ ريشي586214205872

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-27طرطوس10010034508ليلىنغم حسام الدين سليمان586314205873

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-12طرطوس10010123838ماريهرنا علي أحمد586414205874

الال356.0020090تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1990-10-21طرطوس10010066534اميره عيسىريم علي عاصي586514205875
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1684.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-09طرطوس10160057177نبيههصفاء أحمد ابراهيم586614205876

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10طرطوس10280015645تقالإيمان لبيب سليمان586714205877
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1675.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-11طرطوس10160051649كيروان سليمانرهف وجيه عبدو586814205878
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1673.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10طرطوس10020033977سحرصفاء باسم ابراهيم586914205879

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040017855ودادفرح فاتح جنود587014205880

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15طرطوس10030011502غادهعال آصف قاسم587114205881

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1702.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-22طرطوس10090007425عواطفعلي ابراهيم عيسى587214205882
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3106.0020182الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10150009064غيثاءعلي عماد اسماعيل587314205883
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-27دمشق01040136871عائدهبيان ناصر عرابي587414205884

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2389.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس09010048362ختامفاطمه جودت الصياح587514205885

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01طرطوس10280010770احالمثراء انيس اسماعيل587614205886
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-13طرطوس10180001146فهيمهروال محيا ديب587714205887
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1630.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110031653جهيدة دليلهراما رزق هللا الشبقه587814205888

الال321.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-09-07طرطوس10010017348نجاحغيداء محمد احمد587914205889
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25طرطوس10160106286اميرهلميس علي بلول588014205890

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-02طرطوس10090074514زينههدى غدير طرموش588114205891

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-31طرطوس10160138085ليلىميسون احمد الليشا588214205892
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15طرطوس10280015662تقالزهر لبيب سليمان588314205893
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

الال3355.0020162اتصاالتثانوية صناعةثانوية1998-02-25طرطوس10130003967جهينا شاميهباسل ابراهيم الوادي588414205894
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1922.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010120890منىروز رزق هللا سلوم588514205895
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

نعمال280.0019970ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1978-01-15طرطوس10100013634نجالعفراء صالح صالح588614205896
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10260035080ميساء عسكورجنى شادي عيزوقي588714205897

الال324.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-10-16طرطوس10160106256جناةاشواق يوسف بلول588814205898

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-06-01طرطوس10180001139فهيمهرانيا محيا ديب588914205899
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1948.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-15طرطوس10160078725حميدهغزل عزيز عبد هللا589014205900
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-10طرطوس10160147623ابتساملميس كامل سليمان589114205901

الال2727.0020200حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2003-01-15طرطوس10090115089يمنأحمد بسام محمود589214205902
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-11طرطوس10040018107يمنابلسم يونس صاري589314205903

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1695.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-10طرطوس05180028477خضرهإباء سليمان اسماعيل589414205904

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-13طرطوس10160139695روضههبه منير عمران589514205905

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-09طرطوس10280004813شفيقهلجين غسان قرنفلي589614205906

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-16طرطوس10040009169ميادهمروه فوزي حسن589714205907

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-18طرطوس10280003549غاده احمدميمونه محمد اسطنبولي589814205908

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-08طرطوس10110009229ليلىرزان يحيى اسمندر589914205909

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-21طرطوس10160087716رمزيهسوسن اسماعيل اسماعيل590014205910

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-07طرطوس10160065054غيثاء عبد هللاعفراء نايف عروس590114205911
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

نعمال310.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01طرطوس10110005855نهاد ديوببتول علي حسن590214205912
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1705.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-30طرطوس05150104591امالمروه بدر حمود590314205913

الال301.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-20طرطوس10010042313فرنجيهلينا يوسف المحمد590414205914

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

411كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1979.0020140علميثانوية عامةثانوية1991-02-09طرطوس10090079680انتصارريم اديب ماضي590514205915

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1322.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10010010129سالمريم حكمت علي590614205916

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-11طرطوس10160055297اميرهسمر أحمد منصوره590714205917

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10110009355شهيرةماجدة احمد لميا590814205918

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-03الالذقية06200076374بندرلورين ابراهيم ليال590914205919

409كاتب اولوزارة الماليةالال2106.0020171علميثانوية عامةثانوية1998-06-27طرطوس10270017368ليلىمضر محمد عباس591014205920

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-20طرطوس10010140297اديبهلميس محمود مرهج591114205921

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10090054165نايفهبشرى علي فياض591214205922

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-22طرطوس10010167237فاطمةهدى علي الطويل591314205923

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06طرطوس10100034381فاطمه محمدآالء عبد الكريم محمد591414205924

معهد1996-01-01طرطوس10280005055سميرهسلوى محمد محمد591514205925
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.3620160أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-14طرطوس10240017218ابتسامخديجه فؤاد سليم591614205926

الال2301.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-06طرطوس10020042856رائدهآيه احمد ياسين591714205927

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-02طرطوس10280002761نديمهايمان ابراهيم سليمان591814205928

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05طرطوس10090016258نواهدمايا حسن ديوب591914205929

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090093632فاطمهمرح علي حسن592014205930

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

410كاتب اولوزارة الماليةالال2001.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-10-02طرطوس10280015070نسيمه سليمانبهجت نزار ميهوب592114205931

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1640.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10120016060وفاء يونسهبه منذر اسعد592214205932
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1705.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-01طرطوس10020029962رانيارشا هيثم سليمان592314205933

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال230.0020020الكترونثانوية صناعةثانوية1984-03-01طرطوس10090053776عيدهعالء منير تجور592414205934
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

الال266.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1971-12-10طرطوس10160144681داللنوال علي ديب592514205935
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-11طرطوس10130003950هناءأريج غسان خضر592614205936

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-28طرطوس10280015887مفبدهكنان علي شاهين592714205937
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال266.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-14طرطوس10110016722نوالسوزان علي سعيدي592814205938

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-20طرطوس10170029000ميادهليال عماد ديب592914205939

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-05طرطوس10160055873عواطفريم موسى محمود593014205940

414كاتب اولوزارة الماليةالال1813.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-10طرطوس10120006677مفيدهاسماء اسكندر مصطفى593114205941

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-02الالذقية06170023366سميرةشيرين علي ابراهيم593214205942

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10100012083فريزاديانا علي غنام593314205943

409كاتب اولوزارة الماليةالال1631.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040017096سلوىعبير حكمت سالمي593414205944

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010124201زهوهبلسم بهجت غنوم593514205945

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-12طرطوس05190003859كوثر محمودلما ابراهيم حسين593614205946
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2077.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-18طرطوس10130000483روعهسالي باسم حداد593714205947
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-04-20طرطوس10230015168ليلىرنيم محمد حمود593814205948
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.6420210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-20طرطوس10250008393اوميمامارينا سليم محمد593914205949

411كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10140005928حليمه عليسوسن محمد سليمان594014205950

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01طرطوس10010023572منيرهرشا عيسى حمادي594114205951

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-27طرطوس10150009390بهيجةرنا علي بدور594214205952

الال275.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-04-06طرطوس10160069754جوريهابراهيم حسن مصطفى594314205953

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني 

درجة أولى
1162
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410كاتب ماليوزارة النقلالال299.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-03طرطوس10090080095ابتسامميرفت كمال ملوك594414205954

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10160140300اعتداللينا غسان ديب594514205955

409كاتب اولوزارة الماليةالال142.0019990علميثانوية عامةثانوية1982-01-25طرطوس10030031341جميله غانمغصون محمود غانم594614205956

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال171.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس10160001235هنا عيسىنزار احمد حسين594714205957
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2074.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-13طرطوس10160043598جميلهيارا يونس احمد594814205958

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10040023150بورانديانا نزار كناج594914205959

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-25طرطوس10160062563حياةليلى احمد ديب595014205960
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10100006669فاطمهسالفه محمد ابراهيم595114205961

411كاتب اولوزارة الماليةالال123.00200310علميثانوية عامةثانوية1983-06-10طرطوس10110009033جميلةحسان علي محمد595214205962

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

410كاتب ماليوزارة النقلالال296.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-20طرطوس10160115330تركيهرهان محمد حمدان595314205963
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-06طرطوس10260037007حياةشيرين سلمان احمد595414205964

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10250010150لوداإيمان حسن حسين595514205965

الال3039.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-02-10طرطوس10160137479نابغه سليمانكاريس علي علي595614205966
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال133.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-11-25طرطوس10010038015حلوهفاتن رمضان ابراهيم595714205967

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال1763.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-01طرطوس10010066523اميره عيسىمايا علي عاصي595814205968

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01طرطوس10030007055داللمحمد حافظ غانم595914205969

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-15طرطوس10160088986حياة محمدورود مالك عموم596014205970

الال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15طرطوس10250010846سميرهمهند فهد علي596114205971
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-22طرطوس10130011276املناهد حسن الشاعر596214205972

الال3307.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية1999-05-06طرطوس10090002599الهامفاطر علي الخليل596314205973
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة الماليةالال147.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-06-10طرطوس10160055787نوال خضرتغريد كاسر مغامس596414205974

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10020018192نادياحنين علي حمدوش596514205975

413كاتب اولوزارة الماليةالال2472.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10250007696سماحزهراء محمود حسن596614205976

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-19طرطوس10090045935نجاحنرمين عبد العزيز مسعود596714205977

410كاتب ماليوزارة النقلالال292.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-02-01طرطوس10040005792منتهالميس علي كناج596814205978

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

410كاتب اولوزارة الماليةالال2011.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-14طرطوس07020069875ناديهنوران ناظم الكوسة596914205979

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1712.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-09-28حلب02280020738ليلى محمدبشرى احمد شيخو597014205980

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20طرطوس10160079256فيروزميساء نصر مصطفى597114205981
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الال2201.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020042722اليدا ابراهيمهزار محمد صالحو597214205982

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-09طرطوس10260010376يمنه حسنعال ماجد علي597314205983

409كاتب اولوزارة الماليةالال2465.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-04طرطوس10010147688ميساءميس نصر سليمان597414205984

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2371.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020042719اليدااليسار محمد صالحو597514205985

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-10طرطوس10040006053سليمه سويفيصفاء محمد االحمد597614205986

409كاتب اولوزارة الماليةالال2299.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-11-12طرطوس10160052718لينا عليمرح سلمان علي597714205987

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-22طرطوس10160070171سالفآيه محمود سليمان597814205988

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-21طرطوس10040023207صفاءسومر محمد حميدوش597914205989

410كاتب ماليوزارة النقلالال292.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-30طرطوس10010135700مجيدهنسرين يونس ابراهيم598014205990

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة الكهرباءالال3191.0020141كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-20طرطوس10040023246صفاءوسام محمد حميدوش598114205992
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-04-18طرطوس10090106593امالنور يوسف جبران598214205993

409كاتب اولوزارة الماليةالال1771.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-29طرطوس10020005441منى دكروجهبه نوفل بشير598314205994

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال240.0020068كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-03-15طرطوس10020014266نهادمحمد عبد الكريم ديب598414205995
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

النعم188.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-09-15طرطوس10230023088عزيزهرنا عدنان احمد598514205996

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10140005456فلايررنا وجيه صالح598614205997

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال128.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-05-01طرطوس10140004411فلايرريم وجيه صالح598714205998
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال238.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-02طرطوس10260000374شذىهزار رفيق وسوف598814205999
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-07طرطوس10010096390صفاءدلع رزق هللا مصلح598914206000

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1865.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-31طرطوس10010090602اكتمال محمودآالء احمد محمود599014206001
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-07طرطوس10260031449خديجةميس محمود صقور599114206002

الال1644.0020195علميثانوية عامةثانوية1984-11-13حماه05050026678صباح عليشهآسر شريح عليشه599214206003

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال132.00200410علميثانوية عامةثانوية1984-02-15طرطوس10010161807ماريهاحمد شعبان عبد هللا599314206004

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2525.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10040023274صفاء األحمدغنى محمد حميدوش599414206005
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال261.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-05-01طرطوس10160076681ليلى يوسفهاديا علي داود599514206006
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-25طرطوس10270010183نجالعتاب علي حسن599614206007
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-23طرطوس10250010140منالور محمد عالم599714206008

الال2142.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-28طرطوس10240005930ماريةبتول نور الدين ديبو599814206009

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-22طرطوس10260030384سميرهنور زيدان علي599914206010

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10050005216ربيعه درغامشذا علي مرعوش600014206011

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-08طرطوس04010621882جميلةعائده علي االبراهيم600114206012
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2118.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10240011795مياده ديبرهف سليمان يونس600214206013

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-07طرطوس06110009725فاطمهبشرى هيثم عيد600314206014

الال3333.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-08-09طرطوس10010140940عائدهلمى صالح يوسف600414206015
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1546.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110021054أميرهبتول أيمن حيدر600514206016

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10طرطوس10110021122فدوىمريانا رمضان حيدر600614206017

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1972-10-21طرطوس10050008464منيرهنجوى حسن األحمد600714206018

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1388.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10020032210روضه الحايكواحه يوسف الغجري600814206019

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-17طرطوس10270006091ندىسميا نعيم سلمان600914206020

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1747.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-14حماه05190008002فوزيه عليفاطمه محمد الخطيب601014206021

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2105.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03طرطوس10010152649وسامريم عادل بدور601114206022

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2093.0020165أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10100023662ماريةباسل حكمت عبود601214206023

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-23طرطوس10220028527فضه محمدلميس حامد زلخه601314206024

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-24طرطوس10030033709سمرصفاء عبد الرزاق الشيخ601414206025

نعمال3824.0020160اتصاالتثانوية صناعةثانوية1999-01-10طرطوس10010006327عصريةعلي شحود الموسى601514206026
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال221.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-04طرطوس10010151758انتصارجميله محمد محمود601614206027

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-22طرطوس10010105185منيرهغاندا عيسى ديب601714206028

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-05طرطوس10040026932يمناريج ابراهيم ابراهيم601814206029

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1934.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010152714وسام داودمرح عادل بدور601914206030
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-21طرطوس10010151737انتصاراريج محمد محمود602014206031

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-25طرطوس10030043436نادياجنان طالل الجردي602114206032

معهد1994-01-31طرطوس10010134383رائدهراما عبدالفتاح حسين602214206033
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.6320150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال215.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-20طرطوس10260018207آمالغنى احمد عثمان602314206034

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15طرطوس10220028731ليبياسهى أحمد شنبور602414206035

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10160080088نهاد عيسىهويدا مدحت العجي602514206036

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1645.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10180005709ملكهبشرى هاشم عيسى602614206037

510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس10280008837سهيالبهاء عاطف اسماعيل602714206038
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1673.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10010157951رباياسمين تيسير معروف602814206039

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-31ريف دمشق10180005466ملكهباسمة هاشم عيسى602914206040

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020061أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-09طرطوس10160004383كوكبعلي بربر عروس603014206041

نعمال287.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-01-25طرطوس10240015398داللنهود صالح مسعود603114206042
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01طرطوس10250010840سميرهناهد فهد علي603214206043

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010144931بثينهسلفانا رفيق عيسى603314206044

الال3455.0020172ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-05-15طرطوس10090010617فتاه ريشهحيدر اكرم عثمان603414206045
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد1999-08-01طرطوس10020010493سونيارهف غسان هميه603514206046

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال75.1020190عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد2000-06-25طرطوس10110031447مركزانضياء يعقوب سليمان603614206047

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال73.4220201كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
1134فني كهرباءوزارة الصحة216

معهد1983-07-25طرطوس03080104772مريمعفراء عاطف حافظ603714206048
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال64.8620040

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01طرطوس10020013801شهديهمصلح محمد مصلح603814206049
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1995-01-25طرطوس10260022757داللعال حمدان أحمد603914206050

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.4520150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال288.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-06طرطوس10010124384منيرهسهى عيسى حمادي604014206051
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1943.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس06120010484هنانهيل علي زهره604114206052

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1643.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090081442ليلى فتنهمادلين علي فتنه604214206053

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-14طرطوس10010099153مريمرزان محمود يونس604314206054
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1998-01-01طرطوس10010122645خديجهعال محمود احمد604414206055
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال83.0920190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة8مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال247.00200310حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-05-10طرطوس10010123033املايهم علي محمد604514206056
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2818.0020192ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-06-22طرطوس10170036155سماهرحسين سمير جهجاه604614206057
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15طرطوس10050016230عائدهساره معتز حسن604714206058

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-17طرطوس10140015083انعامعفراء احمد عبود604814206059

معهد1994-01-03طرطوس10010154668بديعهأحمد علي قاسم604914206060
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.7920146تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

معهد1997-05-07طرطوس05150046806داللرشا احمد محمد605014206061
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.9020180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-12-25طرطوس10160033618حنانرشا علي غانم605114206062
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.7520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-15طرطوس10160134255نوالختام محمد سليمان605214206063

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-11-11طرطوس10160003894وجيهاباسل محمد مرهج605314206064

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1999-01-01طرطوس10140003775حنانجعفر وائل ابراهيم605414206065
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.0820190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1981-06-20طرطوس10160082744ليلىرائدة ديب المقدم605514206066
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.3720020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-05طرطوس10010160175شمعهميرنا سمير سليمان605614206067

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال209.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-14طرطوس10280008568اميرهبراءه سمير حسن605714206068

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10220044939هناعال كامل سليمان605814206069

معهد2000-01-27طرطوس10260033201مريمحسن علي سليم605914206070
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.5720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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409كاتب اولوزارة الماليةالال221.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-26طرطوس10160058169نظيره عليعفراء هيثم يوسف606014206071

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1987-12-18طرطوس10240004015علياعزى ابراهيم محرز606114206072
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.8620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-03طرطوس10220044884هنابشرى كامل سليمان606214206073

معهد1988-05-20طرطوس10050006860هندربا منذر حربه606314206074
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
نعمال63.3420130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1978-01-10طرطوس10160082742ليلىايهاب ديب المقدم606414206075

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.7920031(قديم)إدارة 

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010135316كوثر حيدررنيم فاضل محمد606514206076

معهد1985-01-05طرطوس10220063397جميلههناء صالح العجوز606614206077
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.2520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-10-08طرطوس10170007217فادياماجد فهيم سعود606714206078

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.1920145

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1371.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-12طرطوس10230014757دعدزينه حليم اسعد606814206079

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01طرطوس10220011934مطيعهلمي عدنان معروف606914206080

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15طرطوس10260030520نوالمها محمود أحمد607014206081

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-01طرطوس10090011400رئيسه ضاحيسهام سليمان محمود607114206082

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-10طرطوس03140012302عبلهبراءة علي باسط607214206083

الال291.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-22طرطوس10030009943فتاهرزينه محمد رجب607314206084
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

معهد1999-07-01طرطوس10100024928اسيارزان وهيب عبود607414206085

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

216عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1134فني كهرباءوزارة الصحةالال76.7120190كهرباء

معهد1998-06-19طرطوس10220009750رويداصبا محسن محرز607514206086
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.9320180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال162.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-29طرطوس10110005745هيامعلي تيسير خضور607614206087

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1999-01-01طرطوس10180003030نجاحيوسف بسام عبدهللا607714206088
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال63.6420190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع634

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

الال141.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-02-07طرطوس05150078824فاطمةرنا محسن داؤد607814206089

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1991-01-01طرطوس10020008647منىهبه عزيز نصر607914206090
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5220130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-10حمص04150014823امينههبه جابر سليمان608014206091

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال155.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-05-20طرطوس10090050216املينبشرى محمد علي608114206092
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال2556.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-04-07طرطوس10100014294غصون سلمانريم محمد سليم608214206093
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1725.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10010136920دالللميس سمير ابراهيم608314206094
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-01-01طرطوس10040014458ذهيهرنا عزيز محمود608414206095
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.7520050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال286.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-08-09طرطوس10110022166جوهرة عاقلغدير ماجد اسطنبولي608514206096
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس10280006955فاطمه علوشعبير سليمان حسن608614206097
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي
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412كتاب اولوزارة الماليةنعمال136.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-09-01طرطوس10260027922حماميهبا علي حسن608714206098

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1999-05-24طرطوس10120015328كوثرلورين نور الدين زيدان608814206099

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.1020210عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1994-03-04طرطوس10160058264داللسمر محمد علي608914206100
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال68.0120150

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1984.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-16طرطوس10160096134رويدهوفاء بسام محرز609014206101

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1989-07-20طرطوس10250000778منيرةرهان محمد محمد609114206102

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.6820110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال3813.0020132حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1993-01-01طرطوس10100031429أملعلي سمير عبدالحميد609214206103
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

الال2247.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-22دمشق03260014770ابتسامعفراء رحاب جنود609314206104

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال3402.0020180تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2000-11-01طرطوس10010025076ليناحبيب عماد عطيه609414206105
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-10طرطوس10160111744اخالص مهنافرح نايف علي609514206106

معهد1988-03-26طرطوس10220016336ندىوفاء سمير علي609614206107
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6220110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة الماليةالال1943.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-29طرطوس10090037530عليابراءه حسين عبد هللا609714206108

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال3048.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-10-04طرطوس10240019829ساميا مسعودمحمود محسن طاهر609814206109
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1797.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10010102734حنانزكيه محمد وسوف609914206110

510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1755.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10010122271جهينهرزان كامل شنته610014206111

412كتاب اولوزارة الماليةالال133.0020010علميثانوية عامةثانوية1980-02-25طرطوس10270020907كتيبهربا حسين غنام610114206112

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10120017273جميلهاناس ابراهيم صبح610214206113

معهد1985-04-05طرطوس10100030097هدىنبيال احمد عمران610314206114
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال63.2920080محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-21طرطوس10110019309سميرههديل سليمان حسن610414206115

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2348.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10طرطوس10140009079رغيبه احمدعالء زهر الدين ميهوب610514206116

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1953.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-05-29طرطوس10110017392غيداءابراهيم علي محمد610614206117

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1990-03-07طرطوس10120008499توههسميا توفيق حميدي610714206118

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.5720110تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1995-01-20طرطوس10240003413لورانسيارا أحمد عيسى610814206119
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.2320160(متواجد قديما)إدارة 

412كتاب اولوزارة الماليةالال190.0020115علميثانوية عامةثانوية1992-06-09طرطوس10280017321فردوسعلي عيسى احمد610914206120

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1979-02-18طرطوس10160029428ضيارباب سمير الشمالي611014206121

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.1219990

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

410كاتب اولوزارة الماليةالال2177.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-21طرطوس10160141467رانيه سليمانلميس محمد محمد611114206122

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال1933.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160096129رويده شدودهيا بسام محرز611214206123

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1178

معهد1989-09-02الالذقية06020022331سكينهسراب امير صقر611314206124
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-07-01طرطوس10010161363املوفاء سلمان احمد611414206125
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال67.1120110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد2000-07-01طرطوس10100023046شهيدهعلي صالح سالمه611514206126
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.0020200ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1992-01-01طرطوس10020022151نزيههرشا حمدان بكره611614206127
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال86.6820110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2215.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-15طرطوس10160144572دياناالرا علي علي611714206128

الال2260.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-05-06طرطوس10110013626بلثمدعاء حسن اسماعيل611814206129

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1992-05-10طرطوس10160029477ضياروال سمير الشمالي611914206130

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال81.7020120

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020123علميثانوية عامةثانوية1995-01-28طرطوس10020004353داللفراس محمد شدود612014206131
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-01-01طرطوس04120085691يسرهغنوة كمال األسعد612114206132
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.0220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-03طرطوس10280014601سماهرلندا شريف احمد612214206133
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال67.3320170معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

410كاتب ماليوزارة النقلالال300.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-11-07طرطوس10010022760احالمسمر محمد شعبان612314206134

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-07طرطوس10040021059حنان حسنصبا ناصر احمد612414206135
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-22طرطوس10010087711سعادربا يوسف عبود612514206136
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-01طرطوس10110000623نجوىهنادي عنتر عاقل612614206137

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15طرطوس10010121412بديعهصفاء فيصل مصطفى612714206138
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1987-01-07طرطوس10040004914نعيمهسمر مشهور صاري612814206139
المعهد التقاني 

الزراعي
الال78.2420060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-18طرطوس10260001870ميلياسمر محمد حسن612914206140

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-27طرطوس10160115368نجاححسن محمود عروس613014206141

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10160157480بلبلثناء محمود محمد613114206142

معهد1998-05-16طرطوس10240012631سمرزينب علي سليمان613214206143
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال73.8120190المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-10طرطوس10280002300اميرههنادي علي صالح613314206144

معهد1996-08-21طرطوس10010133552باسمهبلسم زهير سالمي613414206145
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.6620160تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

نعمال138.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-05-01طرطوس10160087385حميده عباسامل يوسف عمران613514206146

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10250001924نجال حسنمروى سهيل عبود613614206147

معهد1998-06-05طرطوس10020013905صفاءرنا عبد الكريم مصلح613714206148
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.3120210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1999-01-06طرطوس10280014959فدوهرهام عبد اللطيف صالح613814206149
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.1620180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال276.0020048ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-02-13طرطوس10150002534سهامذكريا عبد الوهاب علي613914206150
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال145.0019970علميثانوية عامةثانوية1980-01-14طرطوس10120012126سعادايفين اسعد ابراهيم614014206151

معهد1984-01-26طرطوس10240019940سوسنروال معين اسكندر614114206152
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال77.4520040

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010109406سعاداريج محمد ونوس614214206153

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال129.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-22دمشق10100022656منيرهمنال علي احمد614314206154

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال109.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-12طرطوس10020030772سميرةهيام يونس ابراهيم614414206155
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1989-06-28طرطوس10030042054نديمهربا عدنان هوال614514206156
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.8320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1939.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10090049678نادياهديل صالح بدور614614206157

معهد1997-01-01طرطوس10100017940نهادعاء طالب سليمان614714206158
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.5920170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1987-07-01طرطوس10100002650اميرهإناس محيو ابراهيم614814206159
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
نعمال66.8820160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2087.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-24طرطوس10010126656عائدهبثينه احمد علي614914206160

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1639.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-10طرطوس10010065286نبيلهسالفه محمود سالمه615014206161

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1483.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020003147مهى علوشيلينا مالك نزهه615114206162
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

414كاتب اولوزارة الماليةنعمال141.00200510علميثانوية عامةثانوية1987-03-27طرطوس10100009418فاطمه غانمنبراس محمد احمد615214206163

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1986-05-10طرطوس10020002977انيسهياسمين اسماعيل الفسخة615314206164
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.6420070تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1991-07-05طرطوس10010143869هيامعلي نعيم حيدر615414206165
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال65.5720169تخدير

409كاتب اولوزارة الماليةالال1783.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10040019360داللهيثم ابراهيم العلي615514206166

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1371.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-23طرطوس10250001994ماالعمار ياسر حمدان615614206167
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-15حمص04010745912كاملهلينا سليمان قحص615714206168

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-22طرطوس10160051701عزيزهميس احمد صقر615814206169

معهد1999-01-05طرطوس10020000443نجاةحنين سلمان ابراهيم615914206170
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال82.9220200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-01-01طرطوس10020000203جمانهحال كمال نصر616014206171
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.9920140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01طرطوس10090046813جمانهرغد فائز سويدان616114206172

الال279.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-20طرطوس10160049166مهى يوسفغاده عبد الكريم درويش616214206173

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1991-01-06طرطوس10220025659نهلهعلي عبد اللطيف سليمان616314206174
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.3420165

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

410كاتب اولوزارة الماليةالال1515.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-01-26طرطوس10020003520سهامحسن هيسم عجيب616414206175

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-04طرطوس10160049163مهىربا عبد الكريم درويش616514206176
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال1950.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-03طرطوس10160019968ضحىأماني محمد جمعه616614206177

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-20طرطوس10120002180مثيالندى محمد راشد616714206178

معهد1991-09-17طرطوس10090122251انصافاريج يحيى خضور616814206179
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0720110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

413كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10220016071جهينه جديدريم يوسف علي616914206180

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

الال3736.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1996-03-01طرطوس10010136016هدىليال عبد الحميد عبد الهادي617014206181
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1995-10-15طرطوس10110003680فداءمنار محمد نعمان617114206182
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2317.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-20طرطوس10180008003ندى أحمدنادين محمود أحمد617214206183

معهد1982-11-10طرطوس10160046933زاهيهداليا دياب سليمان617314206184

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال85.0820020

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1998-05-20طرطوس10010134915سماهرفراس ركن الدين محمد617414206185
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.6320190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1989-02-25طرطوس10160072796اسمهانهبه محمد حسن617514206186
المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.6020150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1995-03-25طرطوس10020023078انيسهبدريه اسماعيل الفسخه617614206187
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.0420150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2120.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-26طرطوس10220011237سعادبشرى علي ديب617714206188

معهد1997-01-10طرطوس10160055990نعيمهمرح مفيد حسن617814206189
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.9320190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال327.0020109كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-05-23طرطوس10100032602اميرهسعد جودات يوسف617914206190
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1987-01-10طرطوس10040005090انتصارسوسن جودت صاري618014206191
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.7520070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-02-27طرطوس10160002114هفافدانيا احمد احمد618114206192
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1801.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10الالذقية10160049989فاطمهديانا محمد ملحم618214206193

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15طرطوس10160130375ليلى مصطفىضحى احمد ابراهيم618314206194

معهد2000-01-01طرطوس10100022274رجاءلمياء احمد سليمان618414206195
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.3720210أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال143.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1969-02-01طرطوس10180007349منوىسمير وجيه مرعي618514206196
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الال3106.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-04-20طرطوس10160073946يمنهيسرى محمد مصطفى618614206197

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1998-08-20طرطوس10260014145خديجهنسرين يوسف محمود618714206198
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.4920200أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-05-01طرطوس10160002220سفيرهسميحه احمد احمد618814206199

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.2720150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-18طرطوس10160051214شاديا حسينبتول محمد حسن618914206200

نعمال280.00201110حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1991-02-09طرطوس10160067224جهينه حبيبيونس مالك عبود619014206201
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01طرطوس10160073954يمنهحال محمد مصطفى619114206202
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-08طرطوس10160107420حنانماريانا بديع انباشي619214206203

معهد1975-01-10طرطوس10120003990ماريفيروز صالح حسن619314206204
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9619960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-07-01طرطوس10160110671سناءلميس عبد القادر عبدو619414206205

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.9020110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1992-06-23طرطوس10180004811نديمهسندس رجب سعود619514206206

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.1120140عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020168أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-25طرطوس10100014869عزيزهابراهيم محمد عيسى619614206207

معهد1999-04-18طرطوس10010116729حنانأريج محمود خليل619714206208
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.8420190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-01طرطوس10020034710نديمهرجاء شعبان علي619814206209
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06طرطوس10220030646هاالغدير باز سليمان619914206210
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-18طرطوس10040005251صباح حسنرؤى عز الدين العلي620014206211

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-08حماه05160011706فايدهسوزان محمد الشحود620114206212

معهد1981-10-12طرطوس10010000093سميرهناهد محمد عبدالرحمن620214206213
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال79.4120030اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1888.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-17طرطوس10030028815وجيههوائل محمد ابو علي620314206214

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1807.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-26طرطوس10160052910هندحسن احمد ملحم620414206215
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01طرطوس10020034731زواتزينب عبد الكريم علي620514206216
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

وزارة الكهرباءالال3308.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2004-01-03طرطوس10140015304روفيدانور عيسى عبود620614206217
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

414كاتب اولوزارة الماليةالال2001.0020162علميثانوية عامةثانوية1997-05-15طرطوس10120009970عبيرنضال علي حبيب620714206219

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

معهد2000-01-03طرطوس10270019410صفيهأحمد علي خليل620814206220
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.2920201تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2323.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-12طرطوس10170029797سهام عليميساء سلمان االسعد620914206221
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1975-02-25طرطوس10220004576نوالفلاير محمود ونوس621014206222

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال61.7920010إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس10160135728رائده يوسفحال يونس يوسف621114206223

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-01طرطوس10250007980سميرهاحالم ابراهيم حسن621214206224
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معهد1986-11-10طرطوس10010008638وزيرهريما علي سليمان621314206225

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.0520060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-06طرطوس10100009156حياةرجاء محمد سلمان621414206226

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30طرطوس10160135718رائدهنور يونس يوسف621514206227

معهد1989-03-01طرطوس10040018108فتاةميس محسن صاري621614206228
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3820110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1985-05-08طرطوس10010046810ليناهبه محسن حسن621714206229
المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال64.2020060مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-05طرطوس10160144896ترياقسماهر حسين سليمان621814206230

معهد1998-07-09طرطوس10260034017غادهراما وفيق عيسى621914206231

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال73.7120180مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-30طرطوس10160092357مريمنرمين هيثم فرح622014206232

معهد1986-01-01طرطوس10010043044ماجدهسناء صبري ديبه622114206233
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال79.0920080اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
662مساعد مهندسوزارة الدفاع1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1723.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-14طرطوس10020031203ليلىاليسار علي جنود622214206234
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

622314206235

لورين                           

                   محسن 

ابراهيم

معهد1989-11-19طرطوس10280018998عفاف
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال69.8820090بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

412كتاب اولوزارة الماليةالال141.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-08-15طرطوس10260037215خزنامريم علي أحمد622414206236

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-04طرطوس10010080658يسرىمايا فيصل رمضان622514206237

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1573.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01طرطوس10140015265روفيدامنار عيسى عبود622614206238

الال1522.0020212أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040025836انتصار عيسىمحمد عبد الرحمن عيسى622714206239
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-11طرطوس10090046478سحرليليان سليم سويدان622814206240

معهد1993-01-01طرطوس10030004913منتهىسماح محمد شاش622914206241
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2920120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-08-25طرطوس10040026004اكتماللبانه محمود اسكندر623014206242
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال69.3820140معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-09طرطوس10010074268نعيمهعواطف فريد احمد623114206243

الال3385.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-06-20طرطوس10280003620لينافرح نمير محسن623214206244
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1999-01-07طرطوس10280011563اسمهانرقيه احمد علي623314206245
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.8720180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1988-03-20طرطوس10270008116هولهرهان محمود سليمان623414206246
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1820100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-23طرطوس10040015248سميره يعقوبوالء خليل حسن623514206247

الال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-26طرطوس10160124313منىابراهيم بهجت ابراهيم623614206248
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10260019630نوال محمودرهف سمير عثمان623714206249

معهد1993-08-20طرطوس10050004497امالنادين علي محمد623814206250
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.2620150صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-08-01طرطوس10160141940فادياعلي محمد حسن623914206251
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.2120182تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-15طرطوس10260007551سوريهسهر عماد قاسم624014206252

410كاتب اولوزارة الماليةالال2024.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-12طرطوس10160103619فاطمهسليمان ابراهيم بدران624114206253

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01طرطوس10270019233هدىأمل احمد سمعول624214206254

معهد2001-01-01طرطوس10090089952مهامايا سمير شما624314206255
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.5520210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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معهد1995-08-13طرطوس10010018157فوزهرهف علي رسالن624414206256
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.4020150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2002-01-01طرطوس10090082677انتصارخديجه اديب جريعه624514206257
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.0420210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07طرطوس10040008792سهامإيمان اسعد محمد624614206258
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1540.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-06طرطوس10160162261سحرشذى نصر تيشوري624714206259

معهد2001-01-03حماه05190011348رجاءرزان احمد حسن624814206260

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.9220210عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2053.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08طرطوس10160104399روزهلينا خليل حسين624914206261

410كاتب اولوزارة الماليةالال1575.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-13طرطوس10160065992سحرحنين نصر تيشوري625014206262

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-05-17حمص04020125318لبيبهريم سبع العيسى625114206263
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5220190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-12طرطوس10220030073شاديه خضورعبير احمد سليمان625214206264

معهد1982-06-01طرطوس10270013830هولهسماح محمود سليمان625314206265
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.4120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-09-10طرطوس10020004438حياةهناء ابراهيم ابراهيم625414206266
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.2020080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-15طرطوس10120002179مثيال عباسرحاب محمد راشد625514206267

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1714.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10110004340ليندانور اياد الدعبول625614206268
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2343.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-26طرطوس10160128395غادهآيه حاتم علي625714206269

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-05-17طرطوس05180017070فدوىحال عبد الرحمن عيسى625814206270

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.2620180
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-10طرطوس07250016043غاليهفاتن حسن كنعان625914206271

معهد1990-03-05طرطوس10160089571فايزهحال محمد سلوم626014206272

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.9320130عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-09طرطوس10260034018غادهساره وفيق عيسى626114206273

الال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-02طرطوس10260004965هاجرشيرين علي يوسف626214206274
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد2000-04-23طرطوس10160122884عبلهحال فادي علي626314206275
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.0920210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2137.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10160127951نوالحسن يوسف عبد الرحمن626414206276

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-20طرطوس10220039679وجيههاحالم يونس حسن626514206277
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1999-06-01طرطوس10240015576أملأماني علي بو علي626614206278
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.7520190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-04-21طرطوس10010050206ليلىأليسار ميالد احمد626714206279
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.0620180تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

412كتاب اولوزارة الماليةالال138.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-10-21طرطوس05160025197كريمهريوان علي نصر626814206280

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177
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409كاتب اولوزارة الماليةالال2606.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-01طرطوس10010087031منىيانا سلمان هالل626914206281

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-13طرطوس10160047668فائزه اسعدمنال محمد درويش627014206282
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1998-01-02طرطوس04010581619اميمهسحر شعيب االحمد627114206283
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال76.7320170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة الماليةالال2049.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-17طرطوس10110007385جهانآية اسكندر ابراهيم627214206284

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1837.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-21طرطوس10050013574غاده سليمان احمدلميس اديب احمد627314206285
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-01-01حمص04120073104رشيدهمارلين عبد العزيز قليشه627414206286

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.1120170

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
406مراقب مساعدوزارة المالية113كاتب

الال211.0020079علميثانوية عامةثانوية1988-11-24طرطوس10110007523هندمضر سلمان عاقل627514206287

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1991-09-29طرطوس10160035086رنداعالء فهد اسعد627614206288
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.9220137ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10180008734بديعهسميره عقيل علي627714206289
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال256.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-03-20طرطوس10180006076غاده اسماعيلعلي جابر علي627814206290

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

410كاتب ماليوزارة النقلالال311.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-02-01طرطوس10040023318سعدهرنا محمد الراعي627914206291

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1426.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-01طرطوس10160044325رشاروجينا ماهر خلوف628014206292

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05دمشق10150010941سناءهبه جومان صقير628114206293

معهد1987-05-24حمص10010004532فهيمهرتاب عبد هللا عنتر628214206294
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.1420070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-01-02طرطوس10270020329سميحهربيعه عيسى عمران628314206295
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاعالال65.9520160مخابر

411كاتب اولوزارة الماليةالال1652.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-10طرطوس10110003691فداءاية محمد نعمان628414206296

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-04-01طرطوس05150112777فاطمهبشرى يونس عيسى628514206297
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةنعمال72.3920150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال256.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-03-11طرطوس10010023550سميرهعال رفعات ديوب628614206298
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-23طرطوس10010141590هنادي سليمانبتول نعمان حسين628714206299

وزارة الكهرباءالال3303.0020161ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-01-01طرطوس10220027067أملخضر محمد سليمان628814206300
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

معهد1986-04-02حمص04030031161خانملمد هيثم المرعي628914206301
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.7720080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10220026954املوالء محمد سليمان629014206302

معهد1982-04-10طرطوس10160089554فايزهرانيا محمد سلوم629114206303
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الال2948.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-04-10طرطوس10240007597اعتدالرامي احمد خضور629214206304
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال2639.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-01طرطوس10160116547وساملينار حسن عباس629314206305

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

معهد1995-04-12طرطوس10160128061ابتسامعلي هيثم عزاتي629414206306
المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.8720191تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة الكهرباءالال2598.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-07-10طرطوس10120008958الهامبشار كامل زيدو629514206307
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-22طرطوس10100012209سالمرانيا ابراهيم معروف629614206308

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-09طرطوس10020033168عدلهفاطمه حاتم صبوح629714206309

معهد1990-09-07طرطوس10010071284نهادراما محمد حلوي629814206310
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.6620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-01-25حمص04030031276خانمبشرى هيثم المرعي629914206311
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.9220080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10270012022وجيها ابراهيمهديل احمد صطوف630014206312

معهد1994-09-23طرطوس10270011232كوكبرنا معين ابراهيم630114206313

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

الال66.3920160تجهيزات طبية

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

معهد1989-09-01طرطوس10010145933سميرهيوسف محمد طريفي630214206314
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.11201110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10طرطوس10140000872رئيفهكيندا واصل واصل630314206315
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة الكهرباءالال269.0020048كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-07-16طرطوس10160043683سميرهاحمد يونس اسعد630414206316
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

الال2398.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-04-01طرطوس10160116548وسامرنيم حسن عباس630514206317

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

410كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020068علميثانوية عامةثانوية1987-08-10طرطوس10160006267حسنااحمد ابراهيم االحمد630614206318

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1515.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-11طرطوس10100028832هناء موسىنيفين علي البدوي630714206319

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال144.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-10الالذقية06200030730مجيدهسمر شعالن ابراهيم630814206320

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-22طرطوس10010104478سعادرشا حسن شعبان630914206321
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-20طرطوس10010164201فهيمهسمر سليمان ديوب631014206322
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-12طرطوس10030024362ليلىبهاء يوسف سالمة631114206323
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1998-01-03طرطوس10160080640رائدهمحمد احمد عيسى631214206324
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.8520212

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-05-22طرطوس10110007088منىرنا حسن زيدان631314206325
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1981-04-07حمص04080006425مديحهفاتن مصطفى الدنيا631414206326
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال66.8320060مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10140001574نوفهعال يعقوب حسن631514206327
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10طرطوس10160088017هيامعبير ابراهيم اسبر631614206328
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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510كاتب ضبطوزارة العدلالال2189.0020141أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-29طرطوس10220010957سوسنأحمد معين صالح631714206329
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1975-09-02طرطوس10230021686فاطمهسحر يونس عيسى631814206330

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال59.9519960

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1996-04-02طرطوس10160135203سناءريم محسن سليمان631914206331
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6720200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1992-02-15طرطوس10010130986فاطمهأروى محمود مرعي632014206332
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2537.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-08طرطوس04060009563فلايربتول خضر الصالح632114206333
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-24طرطوس10150007843نوالديانا قصي داود632214206334

الال162.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10160135800سوزان زيزفوننورما ممدوح زيزفون632314206335

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-05-06طرطوس10090038448نجاةمرح ابراهيم ديب632414206336
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.3220160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1988-04-15طرطوس10090020216انيسهسناء رمضان سالمه632514206337

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال63.6920080مطبخ وحلويات

معهد1982-05-20طرطوس10160120099وداداريج سلمان عبدهللا632614206338

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.2120020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-13طرطوس10220030105أنيسهأسيا حامد سليمان632714206339
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2105.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-12طرطوس10140007883ميادهديانا نزيه ابراهيم632814206340

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال167.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15طرطوس10010133567هدى أحمدعلي مؤنس محمد632914206341
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-26طرطوس10140001538نوفههناء يعقوب حسن633014206342
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة الكهرباءالال3395.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-05-05طرطوس10100010645لجينهفاطمه سامي غنام633114206343
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-27طرطوس10150001447نجالنادين محمد سليمان633214206344

الال306.0020115كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-05-10طرطوس10040023195جناةضاحي رامح حميدوش633314206345

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-25طرطوس10100024448داللديما ميهوب خليل633414206346

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-18طرطوس10220030007جميلهرشا محسن درغام633514206347

معهد2000-01-03طرطوس10160145536عبيرألين محمود سليمان633614206348
المعهد التقاني 

الصحي
الال68.0020200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-01-25طرطوس10010046235مهاإيمان يوسف عبد هللا633714206349
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.9320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1763.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-10-07طرطوس10010148363ازدهارعلي عيسى رمضان633814206350

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال283.0020122ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-03-08طرطوس10220024637سعدهحسن علي داؤد633914206351
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد1980-01-30الالذقية06100030289كافياعواطف خضر محمد634014206352
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.9120010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-10-13طرطوس10160103843عبيرهمادلين غازي عمران634114206353
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.0020170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1944.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-01طرطوس10020049620حنان  احمددينا حاتم عبد القادر634214206354

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-25طرطوس10090000546حياةدارين محمد صالح634314206355

409كاتب اولوزارة الماليةالال1892.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-05طرطوس10040011517هيامعلي عماد قاسم634414206356

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-05طرطوس10040013910ضحى حمودرنيم ياسين كميل634514206357

معهد1996-07-15طرطوس10010110949ساميانبيله علي بركات634614206358
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.4120160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-17طرطوس04230019318نوالرنا يوسف العلي634714206359
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2002-01-01طرطوس10250008665حليمهامل جمال سليمان634814206360

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.2120210
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-01طرطوس10020003474احالمريم ياسر عطيه634914206361
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2510.0020191الكترونثانوية صناعةثانوية2001-09-22طرطوس10090043950عايدهحسين علي سليمان635014206363
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1988-12-10طرطوس10220017307حليمهلينا شعبان سالمي635114206364
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال70.0720080محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

معهد1994-01-05طرطوس10160045892عواطفحال محمد عطاف635214206365
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.7020130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01طرطوس10090115892املنيرمين سليمان صارم635314206366

معهد1976-02-15طرطوس04120109440وجيههفاديه رجب عمران635414206367
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3419960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال2232.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-18طرطوس10090049600عبير عبدهللانسرين قيس عبد هللا635514206368

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-08طرطوس10150008980كوثر داودميساء احمد محمد635614206369

الال3750.0020171الكترونثانوية صناعةثانوية1999-03-15طرطوس10090016014رتاحسن غسان عتيق635714206370
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1976-12-01طرطوس10160127281نجاللينا يونس يونس635814206371

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال64.2220030مطبخ وحلويات

معهد1999-02-20طرطوس10020033041دارينهبه علي شاهين635914206372
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال73.2620210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1995-07-01طرطوس10160098891سعدهكارين ياسر احمد636014206373
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.2520150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10110005186نبيلةميس محمد حبيب636114206374

الال233.00200910التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1991-02-01طرطوس10030042204ندىابراهيم سالم عبدو636214206375
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10110029100ضيا ضاهريوال وجيه احمد636314206376

الال314.0020110الكترونثانوية صناعةثانوية1993-01-12طرطوس10010101899جهينهروال مصطفى صرماطي636414206377
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-23طرطوس10090112608فليزآيه احمد سعيد سليمان636514206378

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1683.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12طرطوس10160138344سعادريم علي خليل636614206379
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17طرطوس10010141665فيروزمادلين أحمد حسين636714206380

409كاتب اولوزارة الماليةالال2173.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-14طرطوس10230003558ديمايارا احمد عثمان636814206381

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1993-02-12طرطوس10010122258مهاعال هيثم احمد636914206382
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.0620140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-04-11طرطوس10090080147حميدهجوليا حسين عجوب637014206383
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال67.0620210المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1990-01-01طرطوس10010056231مديحهبشرى فايز رستم637114206384

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.5620120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال300.0020093كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-06-29طرطوس10030014172اعتدالاحمد مصطفى تفاحه637214206385
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1006مساعد فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

معهد1994-08-02طرطوس10010122091مهاحنان هيثم احمد637314206386
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6320140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال136.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-12-01طرطوس10040027855سعدىنهى احمد حامد637414206387

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-01طرطوس10010159826هند جبوريعبير علي مصطفى637514206388

معهد1995-01-02طرطوس10240016162نجالمادلين شعيب سعيد637614206389
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.2520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-01-01طرطوس10260043100حسيبهسوسن نزيه حسن637714206390

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال76.1420150مطبخ وحلويات

الال253.0020060الكترونثانوية صناعةثانوية1987-02-04طرطوس10110023686ليلىسراب محمود زيدان637814206391
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1994-09-17طرطوس10160062436دنياعلي مدحت علي637914206392
المعهد التقاني 

الصناعي
الال86.9920140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1996-01-01طرطوس10010147564امنهإيمان عبد القادر حالق638014206393
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4020160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال124.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-07-11طرطوس10160144026فريزهلينا علي سالم638114206394

414كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-05طرطوس10110029453جهينا احمدعلي سهيل ليفا638214206395

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-07طرطوس10160082722مهافاتنه مصطفى الدلو638314206396

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25طرطوس10160001203سهام مرهجابتسام بسام احمد638414206397
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال172.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-08طرطوس10030003264ناديارزان احمد الجردي638514206398

معهد1982-06-13طرطوس10160122207سهيالوائل يوسف محمود638614206399
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.7820029ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2211.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-19طرطوس10010084333وفاءيارا محمود قاسم638714206400

معهد1987-06-01طرطوس10100020264لميعهسهى سمير خضور638814206401

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.4620070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-20طرطوس10280004008عزيزةرنا معين قاضي638914206402
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1862.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-13طرطوس10160051614منىمحمد غياث علي639014206403

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1981-01-02طرطوس10010001516ليلىانجي محمود معروف639114206404
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.6220020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

نعمال2900.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-04-13طرطوس10250007575زانهغيداء غسان عبد هللا639214206405

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-18طرطوس10160056723انتصاريارا حافظ نيوف639314206406

معهد1983-11-15طرطوس10230000985كمالهداليا يوسف عموم639414206407

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.7320040

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-03-01طرطوس10160101297منىعامر نضال محمد639514206408
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال72.6020192

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1989-07-14طرطوس10010124351ليلىهبه حسن طوفان639614206409
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.6020150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال3261.0020143التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1994-12-20طرطوس10230026736ودادمحمود نور الدين محمد639714206410
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1997-05-02طرطوس10220032445نسرينسالم محمد عبدو639814206411
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.1520182تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-24طرطوس10160103533هويداخلود جهاد ابراهيم639914206412
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال232.0020094علميثانوية عامةثانوية1990-06-17طرطوس10270011313احالممحمود جميل جابري640014206413

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10160149496جوريهرانيا علي احمد640114206414

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1253.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-07حماه05190007117سميرهريم ربيع سليمان640214206415

413كاتب اولوزارة الماليةالال1636.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10240015854آسيامحمود حسن محمد640314206416

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10طرطوس10090044184فضهرناء علي علوش640414206417

وزارة الكهرباءالال3505.0020192كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-07-17طرطوس10100005484بلينداعلي رائد احمد640514206418
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالنعم2193.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-02طرطوس10270002021نجات ابراهيممريم محمد عمار640614206419

معهد1998-01-01طرطوس10110027232بشرىهديل حسين حسون640714206420

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.7820180عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1994-05-15طرطوس10040016724ليلىنغم سامي حصيني640814206421
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.8120140أشعة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-15طرطوس10090018913يسرىروال علي منصور640914206422

معهد1997-01-01طرطوس10160098899سعدهدارين ياسر احمد641014206423

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال73.3320160
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال262.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-02-03طرطوس04220015342اميمهياسمين اسماعيل حسين641114206424
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

معهد1996-03-01طرطوس10220039069جنانفاتن شعبان عبد هللا641214206425
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.6320170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-04-01طرطوس10270015916ثناءريفان ظهير عباس641314206427
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالنعم75.4220210أطراف صناعية

صانع اطراف 

علوية وسفلية
637مساعد فني أولوزارة الصحة666

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-03طرطوس10020011052املاريج محمود حماد641414206428
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-14طرطوس10040009442فلايرلبانه غريب اسماعيل641514206429

معهد1974-06-10طرطوس10260019258آمالغيثاء محمد ونوس641614206430
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال53.0019940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-07-01طرطوس10010112846انيسه زاهدينورا كمال حسن641714206431

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1999-05-15طرطوس10020021449عبيرريم حيدر سابق641814206432
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.7320200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال3435.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-10-05طرطوس10150014093رويدهزينب نبيل اسماعيل641914206433

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1916.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040014092اميمهعال احمد رستم642014206434
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-18طرطوس10160141664هدىايهم حسني خردق642114206435
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-26طرطوس10110004329زبيدهرماح محمد الدعبول642214206436

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10090013294مفيدهوئام رمضان هزيم642314206437

معهد1988-04-27طرطوس10260003809حسنريمه علي سلمان642414206438

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.5420080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-01طرطوس10110030048نور الهدىلينا جميل شيحة642514206439

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-31طرطوس10110012043مريممرفت هواش ناصر642614206440

معهد2001-01-20طرطوس10160116341سماهرمديحه عبد الحكيم حسين642714206441
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال88.4520210معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

الال125.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-24طرطوس10020005067روزات محمودابراهيم محمد ديب642814206442
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-06طرطوس10160142252ريانجال علي العجي642914206443
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-01طرطوس10260002041سوسنمروه نزيه عيسى643014206444

معهد2000-01-04طرطوس10280011694طروبديانا احمد ميهوب643114206445
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال77.0220190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة5مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال152.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-19الالذقية06110017390سهاممنار يوسف حسن643214206446
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال2237.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-20طرطوس10260002039سوسن محفوضصبا نزيه عيسى643314206447

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-15طرطوس10090113204نهادعال نادر دويبه643414206448

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-06طرطوس10140007384غيدهفاتن محمد رقيه643514206449

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-05طرطوس10020027300عزيزهرنا سلمان محمد643614206450

معهد1991-02-10طرطوس10020030216منىبشرى عبد الحميد ابراهيم643714206451
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.3620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال295.0020120ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-08-16طرطوس10240006590سعادباسل علي ديب643814206452

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

معهد1999-01-01طرطوس10160014999فداءحال حيدر المراج643914206453
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال81.3420190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1995-09-08طرطوس10090061871فلايرخضر بسام سليمان644014206454
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.0420171ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

نعمال2823.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-14طرطوس10150009854بشرى خرفانرغد محمد يوسف644114206455
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1891.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10270019493ملكريتا مفيد عمران644214206456

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-23طرطوس10160059630املعبير وجيه سليمان644314206457
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1982-02-01طرطوس10040005206فتاةلميس محسن صاري644414206458

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال84.0620020مطبخ وحلويات

معهد2000-01-10طرطوس10150006643نديمههبه مدحت حبيب644514206459
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.8620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب ماليوزارة النقلالال302.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-13طرطوس10220023227نوهاميس عزيز حسين644614206460

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

معهد1982-10-01طرطوس10090017661زاهيهناجي جبر حسن644714206461

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.48200510إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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معهد1992-07-15طرطوس10010062918وفاءرنيم سعد محمد644814206462

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.7020140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1975.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10160107708هياميارا مصطفى كيوان644914206463
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-02-05طرطوس10160002298نهلهرشا انطانيوس عبيد645014206464

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1998-02-11طرطوس10280004297وفاءسمر نواف القاضي645114206465

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال71.1420190مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

407مراقب مساعدوزارة المالية375امين صندوق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1852.0020169أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010120440نجيحهسامر علي دغيم645214206466
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-11طرطوس10090038440نجاةهديل ابراهيم ديب645314206467

412كتاب اولوزارة الماليةالال134.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-11-15طرطوس10260009064زنوب اسماعيلميسون محمد صالح645414206468

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1987-06-23طرطوس10100025026فاطمهصبا علي عبود645514206469

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.4920070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-16طرطوس10090060310منيرهمؤيد علي محمد645614206470

معهد1976-12-25طرطوس10040028878جميلهرونا علي سلوم645714206471
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.4019960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال267.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-05طرطوس10030033622فاطمهحليمه غازي الشيخ645814206472

معهد1994-01-01طرطوس10220041741حياةليال ضاحي ياغي645914206473
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال78.8020130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-28طرطوس10010067537صفينازهديل محمد دنفه646014206474

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1723.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07طرطوس10020014224اميره القاضيانغام عيسى ياسين646114206475

معهد1988-01-01الالذقية10020004435انيسهفاطمه اسماعيل الفسخه646214206476
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.9220080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم245.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-22طرطوس10110004165سمرسماره جهاد محمد646314206477

409كاتب اولوزارة الماليةالال2063.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-10طرطوس10010140686ماجده لطشآية خالد لطش646414206478

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة الماليةالال2248.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10090143515اميمهريم عبد المجيد فتنه646514206479

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1991-10-06طرطوس10160129568الهامعالء سامي جمال646614206480
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.0420114ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1988-09-17طرطوس10260008601سميرهعزام حكمت نده646714206481

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.75201110إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05طرطوس10010102758اديبهسماره لبيب وسوف646814206482

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-13طرطوس10090046483ميادهيزن سمير شداد646914206483

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020031أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-12طرطوس10010140293وضحهعالم سليمان حسن647014206484

409كاتب اولوزارة الماليةالال1749.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-20طرطوس10230021907نبوغ عليوعد عيسى غصه647114206485

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-21طرطوس10040019134هياممحمد عزت عبود647214206486
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1984-10-01طرطوس10010074400عائدهفاديه نزيه خضور647314206487
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3820060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10150001122مريملجين احمد حرفوش647414206488

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-26طرطوس06110009654سلوىمي محي الدين عيد647514206489
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1979-11-19طرطوس10150002157رقيهسمر اسكندر ابراهيم647614206490

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.3120170سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10طرطوس10020011719املنور غسان محمود647714206491

معهد1995-04-18طرطوس10030022685نعيمهلبانه احمد جنوب647814206492

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال70.7120150مطبخ وحلويات

معهد1981-11-14طرطوس10160013763منىنسرين غسان عبدو647914206493

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.3320010

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20طرطوس04120053493اميرهكفى علي محمد648014206494

معهد2001-01-01طرطوس04120064371هيامعتاب سليمان الغازي648114206495
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال72.8220210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة1مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2128.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10160037422سونا داودريم منير خليل648214206496
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حمص04080028142فوزيهميس مصطفى العلي648314206497

وزارة الكهرباءالال3138.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10100025986رجاء الجرديأمجد محسن عيسى648414206498
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

409كاتب اولوزارة الماليةالال1842.0020132علميثانوية عامةثانوية1995-04-10طرطوس10040022800نوراعلي محمد عقول648514206499

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-11-01طرطوس10110012728علياهديل محمد نعوس648614206500
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.4520190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1811.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-31طرطوس10010143119داللرشا سليمان اسماعيل648714206501
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-01-01طرطوس10020019669نعيمهالهام نصر اسبر648814206502
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال72.5020140

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1991-05-26طرطوس10090022187ريحابرزان محمد زهرة648914206503
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.6620130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-02-11طرطوس10270023652كوكبزينب نجم واصل649014206504

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.3420130محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1516.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-09-08طرطوس10140011138غادهديما علي عباس649114206505

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-20طرطوس10160015921فدوهندى سليم المقدسي649214206506
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال169.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10010161090داللفدوى محسن ديوب649314206507

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-03-21طرطوس10250009176سعادأريج رامز حيدر649414206509
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال71.0020180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-03طرطوس10280010996وضحهعمار حسن مهنا649514206510

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2351.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-12طرطوس10010145341محاسنزينب حسام علي649614206511
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال114.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-11-12طرطوس10160022104مفيده ابراهيمنوره نايف بشالوي649714206512

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1998-02-23طرطوس05190008854رحابهديل مجد الدين سالمه649814206513

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال67.7520200
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1986-09-29حماه05140019614جميلهوفاء عكرمه عديره649914206514
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال87.8520060إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس04010043606وردةفاطمة محمد الحسن650014206515
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20إدلب07090200214صباحعال محمد رامي البيك جعم650114206516

409كاتب اولوزارة الماليةالال2413.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040009439ورودنورما أحمد اسماعيل650214206517

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1984-07-10طرطوس10180002829ودادأيهم سهيل مصطفى650314206518
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال67.3820052المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد2000-09-28طرطوس10160047666وفاءحنين محمد سلوم650414206519
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال82.2120200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال1694.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25طرطوس10160139811اكتمال جاموساميره محمود بدره650514206520
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

410كاتب ماليوزارة النقلالال2380.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-15حماه05190025549نزههنور محمد سلمان650614206521

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

410كاتب اولوزارة الماليةالال2021.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10020036622هويدة رجبمحمد نبهان درميني650714206522

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

معهد2001-03-02طرطوس10010021063الهامزينب علي ربيع650814206523
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.7020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال137.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-01طرطوس10160101860هيامحسن هيثم احمد650914206524
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1997-05-07طرطوس10010116818داللليلى محمد حافظ651014206525

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.2520180إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال1546.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-25طرطوس10270013495جميلهبلسم علي غانم651114206526

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية1177

معهد1989-08-01طرطوس10260021665فاطمهسمر احمد زمريني651214206527
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.8720090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-15طرطوس10090002291عائدهيائل منير علي651314206528
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

معهد1990-04-17طرطوس10160015700بسيمهميس نزيه حزوري651414206529

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.7420110

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

النعم3092.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-07-08طرطوس10270026513ثناءمحمد ظهير عباس651514206530
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

معهد1994-03-03طرطوس10260027699صباحزينه نبهان الشبقي651614206531
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.6520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1450.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-04-05طرطوس10160053478سوسنحسن محمد منصور651714206532

410كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-28طرطوس10180002026اسياوالء محمد علي651814206533

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1983-09-11طرطوس10160134170مفيدههاديا يحيى علي651914206534

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.2320060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10050007135انتصار شعبانخزاما سلمان حسامو652014206535
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2276.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10260009554سمردعاء منذر سلمون652114206536

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10050007123انتصارصبا سلمان حسامو652214206537

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-17الالذقية10010040015وطفهرنا محمود خضر652314206538

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1973-10-09طرطوس10010046777حليمهحسيبة محمد عبد هللا652414206539

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-20طرطوس10040024565تمامكاتيا محمود عيسى652514206540
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1983-06-24طرطوس10160080397نجاحميساء علي محمد652614206541

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.6520040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-23طرطوس10180002027آسيا زمامريم محمد علي652714206542

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-05طرطوس10270016071عواطفرحاب جودت ابراهيم652814206543
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10090051926سميحههدى ياسين سعود652914206544

معهد1983-12-04طرطوس10010027331نوالبسام محمد ابراهيم653014206545

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

الال68.1820123صناعية

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20طرطوس10160125501يسرىبسام يحيى حسن653114206546
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-21طرطوس10160127018ميساءرهف عيسى سليمان653214206547

معهد1986-05-23طرطوس10110011456روزةعال توفيق عاقل653314206548

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.2620080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1995-03-15طرطوس10010063313سهيالنغم عزيز غصون653414206549
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.0120170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-20حماه05170040458عفافنور محمد العلي653514206550

معهد1994-12-26الالذقية00100006403رغيبهصفا وريف سلطان653614206551
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.1120150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-06-20طرطوس10160059192هناكنده ناظم ميا653714206552
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال67.9820190تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2356.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10160128154ازدهار محمدرنيم عادل عبد الرحيم653814206553
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1987-04-29طرطوس10270007499مفيدهسراب صالح ديب653914206554
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال83.7220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال2402.0020135علميثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10040024683عائدهيحيى علي رجب654014206555

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

نعمال3036.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-09-01طرطوس10160140382ميادهليالي كمال سليمان654114206556

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-02-19طرطوس10160112489مطيعهمنال نزيه حسين654214206557

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-10الالذقية06090080052ميكريس الياس شلهوم654314206558

معهد1989-08-01حمص04120038444نوالابراهيم خضر محفوض654414206559
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال73.8920109إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01طرطوس10150002242عائدهعفراء شفيق نصير654514206560

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1493.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-18طرطوس10090015343نجودرنيم علي وهب654614206561

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1988-09-20طرطوس10010040412امالأنغام موسى العلي654714206562
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.1820100تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-14حمص04010038601حسيبةسعاد محمد مرعي654814206563

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال137.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-27طرطوس10240015104مريمرشا خليل رمضان654914206564

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1994-02-15طرطوس10010116783داللفاطمة محمد حافظ655014206565
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3220160تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

766 من 250صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1985-03-01طرطوس10020044420فتاةمقتدر علي علي655114206566
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال65.1720068

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1991-01-19طرطوس10160128460اميرهصبا حبيب علي655214206567
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال65.2820160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال1553.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-01طرطوس10010137290روزريتا مفيد صالح655314206568

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1912.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-22طرطوس10090025725ابتسام االبراهيممروى فايز عروس655414206569

وزارة الكهرباءالال308.0020124كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-14طرطوس10160044933ودادحسن احمد عيد655514206570
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1995-01-30طرطوس10160020124انتصارسمر صراع حمودي655614206571
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01طرطوس10110007230هيالنةريتا نسيب فرفور655714206572

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالنعم1708.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10220038772ريما خليلروان عماد محمد655814206573
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1657.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-01طرطوس10090085577هدىبتول سهيل سخي655914206574

410كاتب اولوزارة الماليةالال2186.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160150605وسامزينه شفيق عباس656014206575

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1986-04-17طرطوس10270015363كمالهنسرين هاشم سويقات656114206576
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4720060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1875.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-18دمشق10220002121ميسونزين احمد حلو656214206577

معهد1997-04-20طرطوس10280005988ابتسامعبير عبد الحميد علي656314206578
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال79.3320200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

نعمال2082.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-26طرطوس10280013182هناءديانا محمد علي656414206579

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-09-06طرطوس10040025863جذوههبه احمد عيسى656514206580
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال76.1720200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
636مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال181.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-12طرطوس10050006638فاطمه عيسىحال احمد شعبان656614206581

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2002-01-04طرطوس10040015056رنايانا بسام حصيني656714206582
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال90.1020210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-07طرطوس10110000120امينةهبة احمد عاقل656814206583

معهد1992-09-10طرطوس10250010912ابتساماريج عماد ابراهيم656914206584

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال77.0020150مطبخ وحلويات

412كتاب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-10-06طرطوس10100033673حياةروال محمود احمد657014206585

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-18طرطوس05190030669دعدعبير عبد الرحيم معطي657114206586

معهد1990-01-01طرطوس10160076180كروانعبير يوسف حسن657214206587
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال64.5320100األسواق المالية

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10010008184احالمهنادي ياسين عيسى657314206588
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1987-08-01طرطوس10160021496سعادهشام سيف الدين عبدو657414206590

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال58.9120100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-09طرطوس10020003387مسيكهفاديه احمد عباس657514206591
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1985-12-27طرطوس10040022241كريمهمحمد محمود غانم657614206592
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.5620068انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1987-02-10طرطوس10040017643ساميهرشا حسن محمد657714206593
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.4420070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-24طرطوس10010137562نجيحهنور سمير غانم657814206594
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05050152873ناديامايا يوسف شعبان657914206595

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2245.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-02الالذقية06110026413نبيالآالء علي أبرص658014206596

409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-10-15طرطوس10040007208دعد حسنبتون عادل محمد658114206597

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-02-20طرطوس10150001694عزيزهعلمه محمود ابراهيم658214206598

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

نعمال3315.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-01-23طرطوس10170038649عائدة حسونحلى يوسف شنينه658314206599
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1991-10-01طرطوس10020023071انيسهربا اسماعيل الفسخة658414206600
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.0920140تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد2000-02-19طرطوس10030014785الهامسالف عادل سلطاني658514206601
المعهد التقاني 

الصحي
الال88.4220200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

الال296.0019960الكترونثانوية صناعةثانوية1978-04-29طرطوس10090033858وجيهاازدهار علي سليمان658614206602
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1660.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-03-09طرطوس10100029304امالبشرى كمال حسن658714206603

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1992-02-03طرطوس10170036245ابتسامراما محمد جهجاه658814206604
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1657.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160112086نواهد  احمدلوسي محمود ونوس658914206605
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1997-01-03طرطوس10160033327اسمىزهور محمد غانم659014206606
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.1520180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1942.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة04080028724سناءليال احمد عباس659114206607

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2563.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-24طرطوس10240012634هياميارا محسن سلمان659214206608

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-07-07طرطوس10020039860اكتمالليليان علي حسين659314206609
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-01-01طرطوس10160017027نبيههمصطفى محمد أبو العباس659414206610
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.8420174ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2012.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160076608رمزهلمى احمد حيدر659514206611

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1997-07-12طرطوس10160090004بتريسيابتول ابراهيم ابراهيم659614206612

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.9420180

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب ماليوزارة النقلالال231.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-10-06طرطوس10160040825سلمىحنان احمد محمد659714206613
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1986-07-15حماه05190013441نورهداليا عبد المجيد عيسى659814206614

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.1520120عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1986-01-02طرطوس10160122604آسيابشرى محمد محمد659914206615
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.3820080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-27طرطوس10100012642لميعه اسماعيللينا سمير خضور660014206616

معهد1992-10-18طرطوس10160084793اميمهزينه كمال حمدان660114206617
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.3420140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1989-08-20طرطوس10030004098داللبهاء محمد ديب660214206618
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.3620129زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2094.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-18طرطوس10040006899وعدوئام مفيد حمود660314206619
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-28طرطوس10100012645لميعهسحر امين خضور660414206620

الال2636.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-07-26طرطوس10220034216امتثالسليمان عبدالقادر منصور660514206621
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد1996-05-13طرطوس10160078317عائدهورود جمال ملحم660614206622
المعهد التقاني 

الصحي
الال86.2420170طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20طرطوس10090019965روزتغاده علي سالمه660714206623

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10طرطوس10160031719امال عليشيم ياسين عبد  الرحيم660814206624
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2071.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس04120033219ناديايانا ناصر سعيد660914206625

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال2302.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-02-19طرطوس10090046034ليليانحسن محمود محمد661014206626
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1983-05-10طرطوس10010073611زواتاميره سليمان زروف661114206627

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.8220030

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد2002-01-01طرطوس10160147791ساميابراءه وسيم ابراهيم661214206628
المعهد التقاني 

الصحي
الال68.2020210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-01-01طرطوس10170029774أميرهغنى فؤاد األسعد661314206629
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.9320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-17طرطوس10380007961اميرهلينا وجيه درغام661414206630

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020046أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01طرطوس10170015214رنداناجي سمير ديب661514206631
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال222.0020101علميثانوية عامةثانوية1992-10-11طرطوس10160127888سميرهاحمد عبد اللطيف احمد661614206632

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-01طرطوس10250010154عائدهمحمد علي حسين661714206633

معهد1997-03-23طرطوس10160059213نجالعلي محمد ميا661814206634
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال61.5820211مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال303.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-07-26طرطوس10010096027منىدارين سهيل احمد661914206635
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1998-11-26طرطوس10260022845هداياراما ماهر سالمي662014206636
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال68.9220210شبكات حاسوبية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2555.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-20طرطوس10040027010مي عليمريم ابراهيم ابراهيم662114206637
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1984-12-01طرطوس10010040812زواترنا سليمان زروف662214206638

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال79.2520040

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-17طرطوس10280007968اميرهنادين وجيه درغام662314206639

معهد1989-11-26طرطوس10160016152جهينهلمى اديب األحمد662414206640
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.7320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1978-10-04طرطوس10220045883نظيرههيام عزالدين حمدان662514206641

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال64.5819980

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-05طرطوس10090083050نجديهايمان صالح الوسوف662614206642

معهد1988-01-20طرطوس10010015320ايماندارين عبدالناصر غريب662714206643
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.6120090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-05-10طرطوس10160122473ساميهنادين علي عيسى662814206644

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال57.4320040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-26طرطوس10270003208الهام علوشوئام عبد الحسين حمود662914206645

معهد1991-05-14طرطوس10160037437سونامريم منير خليل663014206646
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال67.3420130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال232.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-24طرطوس10030027123سحرهيلين محمود داهود663114206647

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-24طرطوس10180010434اسماميس جابر عيسى663214206648

معهد1982-04-07طرطوس10010091445مريمدارين علي ونوس663314206649
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال203.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10160081729سعادرشا فهد محمد663414206650

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-11-09طرطوس10240019995رانياريم علي ملحم663514206651
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.5420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-09-29طرطوس10010045359ايماننارمين عبدالناصر غريب663614206652

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.6520050

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10110025338هدى عيسىجنان عدنان عيسى663714206653

معهد2001-07-14طرطوس10160069894انعامرغد رمضان درويش663814206654
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال74.5720210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1977.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-05طرطوس10010114259اميرهنمير محمد ابراهيم663914206655

معهد1978-09-04طرطوس10020041259جميلهغاده يونس آغا664014206656
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال62.7619980مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10140007310مطيعه ابراهيمخلود سجيع بدر664114206657

معهد1984-08-01طرطوس06120000141نجاحنجود احمد سالمه664214206658

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال69.6920060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-12دمشق10260028965نهاديسمر ياسين مصطفى664314206659

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.00201210أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17طرطوس10250000789منيرهغدير محمد محمد664414206660

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1914.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160132395نبيلهراما بسام السلوم664514206661
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1988-01-01طرطوس10100002669سفيرهسوزان بديع سليمان664614206662
المعهد التقاني 

الصناعي
الال83.4220070تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
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الال299.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-03-24طرطوس10010059847خديجةدارين محمد سليمان664714206663

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الال271.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-10طرطوس10160113463ماريهليال اسماعيل عباس664814206664

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

معهد1992-01-01طرطوس10160151200رضىفاطمه أحمد ديب664914206665

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال83.5420130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1995-05-29طرطوس10020020965منىهيفاء حيدر الحايك665014206666
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال69.3920160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة4مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-03طرطوس10280007481اموناميما علي حمامه665114206667
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس04030034172هدىنوره عبد العزيز الصالح صالح665214206668

معهد1994-10-29طرطوس10120013430رئيفهرائده انيس سليمان665314206669
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.6520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-06-24طرطوس10260018039سميرهالما محمد عساف665414206670

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال68.5920090تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

وزارة الكهرباءالال3101.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-05-17طرطوس10090025700ابتسامعالء علي فندي665514206671
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-26طرطوس10090045699رغداءعلي رمضان سلوم665614206672

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2134.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-10طرطوس10010116870سحربتول عماد حافظ665714206673
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-09-10طرطوس10020020959منىأريج حيدر حايك665814206674
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.0220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-06طرطوس10220040399نجاهوعد محمود ابراهيم665914206675
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1993-01-01طرطوس10220018470املميرنا نديم عطاف666014206676
المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.5520160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1989-01-28طرطوس10160078946منيفههديل حيدر سليمان666114206677

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.3820130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال293.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-02-10طرطوس10180004787اسماسعاد مرهج سعود666214206678
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1985-04-16طرطوس10010050320فاطمهوسام محمد عبدالرحمن666314206679
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-12-01طرطوس10170022775هندهاال عادل جعفر666414206680
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8320120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال301.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-12-01طرطوس10160138740نوالثناء كامل عبد هللا666514206681
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد1998-07-11طرطوس10220012332سميرهريم حيدر علي666614206682
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.3120190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-25طرطوس10040009197سالمريم جودت ابراهيم666714206683
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20طرطوس10160020893حياة سلومحسن محمد حسن666814206684
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1979-02-05طرطوس04101005422امينههويدا مرشد علي666914206685
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.1220000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-20طرطوس10220024563جومانامي معال معروف667014206686
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

766 من 255صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 
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413كاتب اولوزارة الماليةالال1927.0020161علميثانوية عامةثانوية1998-09-14طرطوس10240021677ثناءعلي نظام عيسى667114206687

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-16حماه05070033682عبيرحال محمد االسماعيل667214206688

معهد1985-02-21طرطوس10100002384بدريهربا علي الشيخ حسين667314206689
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.6620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-05-01طرطوس10230019289ميساءرهف منذر سليمان667414206690
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال76.6920200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة8مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

معهد1994-01-05طرطوس10010110529اميليالبانه سهيل سرور667514206691

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال68.9020130مطبخ وحلويات

410كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019940علميثانوية عامةثانوية1974-04-05طرطوس10170012579نظيره صالحفتاة ابراهيم عباس667614206692

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-20طرطوس10100022752ليبياسها محمد سالمي667714206693

معهد1998-01-01طرطوس10160033968هدىروال محمد عبد هللا667814206694
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال75.5220190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
1131

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الدفاع162ممرض

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-28طرطوس10040005675فهيمهليندا ديب موسى667914206695

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال139.0020022علميثانوية عامةثانوية1983-07-20طرطوس10100023592ختامحسام موسى عبود668014206696

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-10طرطوس10140014544حياةمجد ابراهيم شلهوم668114206697

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01طرطوس10090086557عليافيروز ابراهيم ديوب668214206698

معهد1984-07-30طرطوس10010002916نجاةربى عبدالهادي خليل668314206699
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6920050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-16طرطوس10160001110اميرهبثينه عبد الرحمن محمد668414206700
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1982-08-07طرطوس10100002379بدريهرابيه علي الشيخ حسين668514206701

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال86.6220050

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
406مراقب مساعدوزارة المالية115كاتب

معهد1993-08-30طرطوس07020015270أديبةسونيا خالد بدر668614206702
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال73.2420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-06طرطوس10160152801نوفانور محمد احمد668714206703
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس10100017788نعيمهميليا محمد حمود668814206704

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-05-10طرطوس10270015139خدوج بدرسهام علي ابراهيم668914206705

معهد1999-10-26طرطوس04060035226هيفاءراغده طالل حجار669014206706
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.0420190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-05طرطوس10280016100ندااحالم محمد حسن669114206707
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10260020380غاده عباسليليان أحمد رمضان669214206708
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-10طرطوس10160035821اكتمال عبد الحميدفاتن بسام يوسف669314206709
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2446.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-02طرطوس10010120241غادهعلي جهاد معيطه669414206710

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10100017056غيدهرنده حسين احمد669514206711

الال1365.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-21طرطوس10240007912زينبميالد يونس يونس669614206712

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية1176

معهد2000-05-30الالذقية06110062172عالخلود وائل جحجاح669714206713
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال70.1120200المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1989-03-25طرطوس10260038065اسمهانمحمود طاهر سليمان669814206714

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.68201110تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-14طرطوس10220029715وكيلهالرا محمد رسالن669914206715
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-06طرطوس10040025751جميلةوسام طالب أحمد670014206716
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معهد1993-09-01طرطوس00030009806نجاحجمانة يوسف العلي670114206717
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.0220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

ثانوية صناعةثانوية1990-03-26طرطوس05190029792يسرىعلي شفيق اسعد670214206718
أنظمة التشغيل 

والبرمجة
الال277.0020089

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة الكهرباءالال365.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-08-23طرطوس10110009307وجيههمي عبد العزيز ابراهيم670314206719
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1962

عامل مهني 

درجة أولى
1162

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-21طرطوس10020014484ليناصفاء مالك احمد670414206720

الال2666.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-01طرطوس10100026087ناديهميرنا عيسى عطيه670514206721

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20الالذقية06110054486املهديل ايمن علي670614206722

معهد1996-08-11طرطوس10160000912منىامجد علي بدور670714206723
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.3520192تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة الكهرباءالال258.0020048كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-06-10طرطوس10260030776نوالعلي عادل يوسف670814206724
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1991-05-10طرطوس10010070936عالمريم ابراهيم حسن670914206725
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.3620150معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10010117754فوزيه محمدابتسام علي غنوم671014206726
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1532.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-19طرطوس10100030522ميساء عبودساندي بسام سليمان671114206727

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2075.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-01طرطوس10180005738شاديةحنان حاتم عيسى671214206728
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01طرطوس10220017368نوله عيسىرزان مدحت اسعد671314206729
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال131.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-09-08طرطوس10160022996اسمهانفاديا سلمان وسوف671414206730
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1627.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10100014389فيروزعلي يوسف عيسى671514206731
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال170.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-09طرطوس10180010935مريمريما برهوم عثمان671614206732

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1928.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-02طرطوس10170030068زينهميرنا جميل سعود671714206733

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-19الالذقية06120011875يسرىميسم اصف صالح671814206734

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04080028733سناءميس أحمد عباس671914206735

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1630.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-11طرطوس10160111532وسامجناده شفيق عباس672014206736
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2586.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-20طرطوس10180005557شاديهليلى حاتم عيسى672114206737

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-08طرطوس10220020360غزوهلمى غانم احمد672214206738

معهد1979-02-15طرطوس10250002889نديمهليندا ابراهيم حسن672314206739

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.5420010

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-15طرطوس10160140466عليارنا علي سليمان672414206740

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-29طرطوس10160021494ملكهميسم غريب عباس672514206741

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1802.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-21طرطوس10030013503هيامياسمين امين قاسم672614206742

معهد1983-09-26طرطوس10160093692حسيبهدموع محمد احمد672714206743

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال78.3920040

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-10طرطوس10140006296هدى ملحمسوزان احمد صالح672814206744

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-03طرطوس10100006260سارهمي احمد الدالي672914206745

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-15طرطوس10160044397صباحرزان محفوض ابراهيم673014206746

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1859.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-11طرطوس10220040089هندسناء أديب ابراهيم673114206747

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-13طرطوس10110032205كلتومحنان إبراهيم غانم673214206748
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي
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وزارة الكهرباءالال2776.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-04-01طرطوس10160118710رانيهبشار فادي علي673314206749
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-29طرطوس10090027612سحر عليفاطمه محمد عاصي673414206750

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2063.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-15طرطوس10090066492فاتنايه نادر سلمان673514206751

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1889.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-10طرطوس10270021210سعاد ابراهيمعلي محمد خليل673614206752
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال193.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-10-22طرطوس10030026443كريمهسناء علي سلوم673714206753

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-20دمشق01010262342مواهديارا أيمن دال673814206754

وزارة الكهرباءنعمال316.0020028كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-10-10طرطوس10090083052نجديهمهند صالح الوسوف673914206755
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال164.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-01-02طرطوس10090035016عيدهمريم يونس ضوا674014206756
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1983-04-20طرطوس05050017012وصالأصاله عبدالكريم جبر674114206757

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.7220030

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

410كاتب اولوزارة الماليةالال2132.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10040023624مادلينضحى وجيه كناج674214206758

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1881.0020181علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10120016636ميادهمحمد علي صالحه674314206759

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-14طرطوس10120011342اميليارجاء ممدوح علي674414206760

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2248.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-27طرطوس10090074215فاطمهدانيا نضال ملوك674514206761
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-15طرطوس10090018045ناهيه ضاحيعفراء محمد حسن674614206762

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-13طرطوس10260033408هناءدالل فاتح سالمي674714206763

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1649.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04طرطوس10240022506آسيارنا سمير خضر674814206764
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2181.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-23طرطوس10260033459هناءهديل فاتح سالمي674914206765

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15طرطوس04120054647هدىسماره جهاد العلي675014206766

410كاتب ماليوزارة النقلالال276.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-06-30طرطوس10220014538ناهيهرشا نديم لطوف675114206767

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1777.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-25طرطوس10090023030منىعلي أحمد عبود675214206768

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1603.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04120041027ماجدهاحالم سامي صالح675314206769

410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2524.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10230017843داللعبير محمود يوسف675414206770
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10160155267نايفهوالء بسام حشيش675514206771

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-21طرطوس10090075694فاطمه خضورمنى محمد شاميه675614206772

وزارة الكهرباءالال272.0020013ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-01-01طرطوس10100007700فلايررامي رياض ابراهيم675714206773
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1627.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21طرطوس10040025013املزينه علي خضور675814206774
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10110027722منيرة عبودروان كاسر حسون675914206775

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1467.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-24طرطوس10040016248افتخارعبير هيثم سليمان676014206776
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2125.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-26طرطوس10150013737نجلهيحيى محمود ابوحمود676114206777

412كتاب اولوزارة الماليةالال2163.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-10-21طرطوس10280001689أوراسأريج سمير محمد676214206778

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2041.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-06طرطوس10120009605روزيتنور مفيد حبيب676314206779

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-16طرطوس10270011803احالمراما ايمن ابراهيم676414206780

معهد1994-01-01حلب02190046572رجاءياسمين احمدماهر عاشور676514206781
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.7720150أشعة

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2053.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-25طرطوس10220043783سحرديانا عمران نوح676614206782

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-20طرطوس10110031819امينةرحاب علي احمد676714206783

الال128.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-09-22طرطوس10230012529نوال متواريلمى حيان بو علي676814206784

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01طرطوس10160141673ليلىعال محمد عبد هللا676914206785

الال294.0020028حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1983-11-09طرطوس10220000255عواطفنزيه علي يوسف677014206786
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10140012885جميلهروز هاشم ابراهيم677114206787

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-23طرطوس10110027230بشرىأريج حسين حسون677214206788

معهد1985-06-01طرطوس10280008202يمنةروال عبد الكريم قاسم677314206789
المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاعالال65.5020070مخابر

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال178.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-06طرطوس10260029426شفيقهعال احمد احمد677414206790

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-24طرطوس10280000396سحر محمدصبا محمد خليل677514206791

نعمال178.0020097أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10100017580اميرهمحسن علي محمد677614206792
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20طرطوس07240038198فهيمهيارا بسام سلمان677714206793
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1603.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-26طرطوس10110032854مريانههديل غازي مرحبا677814206794
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-12طرطوس10090082017سميره شاميهعفراء قيس فشتوك677914206795

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-24طرطوس10110015013عائدهسهير سيف الدين سليمان678014206796

الال3546.0020162اتصاالتثانوية صناعةثانوية1997-07-24طرطوس10270011801احالمعلي ايمن ابراهيم678114206797
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2001-01-07طرطوس10260030685دعدراما هيثم أحمد678214206798
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.5020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1651.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10120008776رابياشمس فريد ديوب678314206799
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090003529حياةعال سمير صالح678414206800

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10040017093سلوىوعد حكمت سالمي678514206801

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-24طرطوس10150001401وداد عليانمريم فؤاد عليان678614206802

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1991.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-15طرطوس10100022854هاالميس آصف علي678714206803
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-21طرطوس10160153964سوريارانيا عزيز اسعد678814206804

411كاتب اولوزارة الماليةالال1978.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090067489سعاد حمودنغم بسام خضور678914206805

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

الال153.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-03-10طرطوس10040000042سميرهمحمد توفيق محمد679014206806

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-25طرطوس10010081592ادالمنى جابر علي679114206807

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-25طرطوس10110009764فهيمهبثينه محمد محفوض679214206808

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01طرطوس10160070347جنيتسمر كاسر حسن679314206809

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-05طرطوس10110025776عليارشا عيسى صالح679414206810
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-10طرطوس10150002432عاهدهديمه علي كرادو679514206811

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10020036712حياةميرنا محمد ديب679614206812

الال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-15طرطوس04120078103غازيهبراءه مدين حسن679714206813

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1957.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-19طرطوس10270020330سميحهعلي عيسى عمران679814206814

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10280011394فدوىراما غازي حسن679914206815

وزارة الكهرباءالال251.0020022كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-08-10طرطوس10110021953سعدة حيدرعهد محمود حسن680014206816
عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
811فني

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2499.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-21طرطوس10010090724فداءغنى معن وسوف680114206817

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090041357اكتمالانصاف علي جابر680214206818

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2380.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08طرطوس10260015112جنيتجيالن صادق عبد هللا680314206819

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20طرطوس04150004585فيدهنسرين هاشم سليمان680414206820

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10270005586لميس حسنمرح علي موسى680514206821

الال3043.0020130حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-02-01طرطوس10160139283خديجهعلي بسام رمضان680614206822
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-25طرطوس10250003288نجيدهرشا احمد حسن680714206823

414كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10100028491اميرهلما اسماعيل ملحم680814206824

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-13طرطوس10260001904رندى شاهينزينب سلمان شاهين680914206825
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-03-17طرطوس10160008161اسعاف حسينيارا محمد ملحم681014206826

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-13طرطوس10120007536نديمهسماح يوسف عبد هللا681114206827

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1970.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-04-12طرطوس10160143698ميساءغدير محمد الشيحاني681214206828

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال2737.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-07-16طرطوس10040015836انعامعمار ياسر شلوف681314206829
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10010094146نوالالرا زهير الدين مرعوش681414206830
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3386.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-08-29طرطوس10270011394نجودزينب بسام محمود681514206831
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20طرطوس10110033494نوفاميسم احمد حمامة681614206832

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10140006064زهر البانبتول علي عمران681714206833

409كاتب اولوزارة الماليةالال1617.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-01طرطوس10010090723فداءنور معن وسوف681814206834

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10طرطوس10160043201ثلجهعال عالء الدين احمد681914206835

معهد1994-06-17طرطوس10090090750وجيهارؤى يوسف خضور682014206836
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.3820150تخدير

409كاتب اولوزارة الماليةالال2015.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-12طرطوس10280005286عفافحمزه علي اسماعيل682114206837

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

معهد1992-04-18طرطوس10160021059سالمأحمد كمال احمد682214206838
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال71.7220142المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01طرطوس10030011034نجاح جنوبمايا احمد شعبان682314206839

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10طرطوس10110025611بثينهعروبة علي سليمان682414206840

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01طرطوس10140005202فاطمةمرام محمد عيسى682514206841

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-05طرطوس10220043861علياعتاب مالك حبوب682614206842
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409كاتب اولوزارة الماليةالال1647.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-17طرطوس10020054515اكابر معالعلي شعبان جناد682714206843

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1939.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010118346سهاموعد مرشد معيطه682814206844

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال2987.0020153كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-08-08طرطوس10010056395صباح عباسنوار فاضل مالك682914206845
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

411كاتب اولوزارة الماليةالال2069.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-03-20طرطوس10090018166نجوىهبه علي شيخ احمد683014206846

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-20طرطوس10140007965عروفانتصار فاضل ميهوب683114206847

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-02الالذقية06060012652اميرهمريم عماد قره فالح683214206848
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-01طرطوس02010201922حوى درغامفاديا محمد موسى683314206849
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25طرطوس10110019100لمىفرح نسيب ميهوب683414206850

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-07طرطوس10010037048نجاةعمار محمد شدود683514206851

410كاتب اولوزارة الماليةالال130.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-07-07طرطوس10180001583ندهنادر احمد عيد683614206852

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-13طرطوس10010024408نجاح باسطنسرين نزار فتوح683714206853

معهد1990-01-01طرطوس10260037593هناءمريم هيثم ابراهيم683814206854

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.4720120

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-07طرطوس10140006963داللمنى محمد غانم683914206855

409كاتب اولوزارة الماليةالال1540.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-01طرطوس10020010100سعادسناء محمود ابوالزلف684014206856

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال119.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-09-10طرطوس10160049317كوكبمياده علي اسماعيل684114206857

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-19طرطوس10020036706حياةاحالم محمد ديب684214206858

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-28طرطوس10160024069جيناسالي جرجس نعمه684314206859

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30طرطوس10040021719سليمهاحمد علي صالح684414206860

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01طرطوس10270021367فاطمهأصف عيسى فخور684514206861

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2029.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-07طرطوس10230010308عبيريارا تميم ابراهيم684614206862
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-03طرطوس10240021575سميرهثراء سلمان يونس684714206863

412كتاب اولوزارة الماليةالال171.0019990علميثانوية عامةثانوية1975-03-02طرطوس10030005950حياةبلسم علي سليمان684814206864

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01طرطوس10110005882سعادمرام عقيل حسن684914206865

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-31طرطوس10100005542نظميه عبد الرزاقتهامه اسعد سليم685014206866

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-20طرطوس10260014668مسدهدى كاسر خدوج685114206867

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-20طرطوس10160070571وجيهه سليمانيسرى محمد حسن685214206868
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1658.0020152علميثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10100022570آمالمحمد غسان برهوم685314206869

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال325.0019984ميكانيكثانوية صناعةثانوية1980-06-21طرطوس10280013233نوالفاتح علي علي685414206870
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1994.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-05طرطوس10110009360شهيرهمروه احمد لميا685514206871
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2390.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-11طرطوس10040007830خديجهيارا علي دغمه685614206872

الال2920.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-11طرطوس10270021155دوالت حسانرهام عبد الكريم حمود685714206873
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10040017771هنيدهمرح عادل محمد685814206874

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2074.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10090055711وفاءنغم عهد عطيه685914206875

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1835.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-15طرطوس10270021113دوالتريم عبد الكريم حمود686014206876

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-05طرطوس10010143495منال عمارآيه عيسى ياسين686114206877

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-15طرطوس10040005264حميدهاوصاف علي دعبول686214206878

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-04طرطوس10010157127فاديانورا علي محمد686314206879

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال188.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-02طرطوس10260028464سميرهمرح امين نده686414206880
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010115121نايلهسومر غسان بيريص686514206881

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-01طرطوس10040009320دعدليندا عادل محمد686614206882

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010141295فتاةوالء محمد حمدان686714206883

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2078.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10230025455نوالغاده علي حبقه686814206884
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10طرطوس10020000340ازدهارراما صالح دكروج686914206885

الال1709.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-04طرطوس10220013762رحابمنال مدحت رنجوس687014206886
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-07طرطوس10020018315فاطمه عاصيروال ياسر احمد687114206887
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20حمص04010012305وهيبهسناء احمد شداد687214206888

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10160128441بديعهآالء ابراهيم عبدالكريم687314206889

409كاتب اولوزارة الماليةالال177.0019937علميثانوية عامةثانوية1974-06-15طرطوس10010008520يمناسامة سليمان عجي687414206890

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-13طرطوس10230012344املفاطمة محي الدين قرفول687514206891

414كاتب اولوزارة الماليةالال2285.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-12طرطوس10270023503شهيره واصلللياء احمد حمود687614206892

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال270.0020057كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-10-10طرطوس10220047748هدى مصطفىعلي عبد الوحيد حسن687714206893
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160079142وفاءوالء محمد احمد687814206894

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-18طرطوس10110010186وفيقهردينه امين صالح687914206895

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-07طرطوس10020000334نهالهبة طالل دكروج688014206896

الال275.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-19حمص04010616457نهلهجوليت سعد هللا مره688114206897
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-16طرطوس10160100333سرواتلمى محمد ناصر688214206898

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-05طرطوس10250002888منىرينا فيصل حسين688314206899

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-13الالذقية06110003467مريملميس نزيه جليس688414206900

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1344.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10040027604نجودمحمد احمد احمد688514206901
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090031761منىسوزان فؤاد بشالوي688614206902

الال158.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-09-01طرطوس10160113867عبلىزياد علي عباس688714206903

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

الال289.0019960ميكانيكثانوية صناعةثانوية1978-09-06طرطوس10160096471نهادهيثم احمد درغام688814206904
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-04طرطوس10240012577زهوريارا يونس وسوف688914206905
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1840.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160118846كناز سليمانبلسم فادي العجي689014206906
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-24طرطوس10010036205طهرانمايا عادل ابراهيم689114206907

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15طرطوس10260017808سهيالمرام بسام هندي689214206908

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-30طرطوس10010078948ليلىاسعاد سمير محمد689314206909

الال183.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-09-04طرطوس10280011618سحرلما محمد ميهوب689414206910

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2204.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01طرطوس10140003017سفيرهمادلين علي محمود689514206911

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01طرطوس10220040862عليا يوسفرهف سهيل رمضان689614206912
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2074.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-06طرطوس10030015717آمالساندرا احمد جنوب689714206913
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال1541.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-29طرطوس10020004629سالمضحى عدنان حمود689814206914

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-03طرطوس10160114818غادهايهاب نبيل احمد689914206915
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2125.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010063928هناءوعد علي درغام690014206916

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2266.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-02-01طرطوس10160107253عواطفمجد عماد الدين شعبان690114206917

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1850.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-16طرطوس10160130535سالمسحاب بسام حسن690214206918
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال316.0020080تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1990-07-12طرطوس10010093485غانهدعاء حسان صالح690314206919
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-01طرطوس10150008581كريمةديمه علي محمود690414206920

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01طرطوس10260002908هاجررشا عبد الكريم علي690514206921

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-05طرطوس10250003172منىراميا فيصل حسين690614206922

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2274.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10220029292ربامرح سلمان أسعد690714206923
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال260.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-09-18طرطوس10220001521صبيحهفاطمه كاسر صالح690814206924
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-02طرطوس10160011576سعادهناء ابراهيم يوسف690914206925

وزارة الكهرباءالال248.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-08-01طرطوس10180002179كماله وسوفميرفت محمد أحمد691014206926
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2535.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-14طرطوس10260002756وفاءجنان عبد الكريم اسماعيل691114206927
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-28حماه10010042534امال عليدارين علي حسن691214206928

وزارة الكهرباءالال2770.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-30طرطوس10020004365فاديهنور ناصر شدود691314206929
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2014.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-14طرطوس10160131781فداءرزان باسم السلوم691414206930
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-08طرطوس10160069126ثنيه حسنريم احمد محمود691514206931
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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409كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020023علميثانوية عامةثانوية1982-10-25طرطوس05190001080جميلهعادل محمد منصور691614206932

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-26الالذقية06110034929جميلهرنيم عبد الكريم علي691714206933

410كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160045781عواطفهال محمد عطاف691814206934

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010100643ميثالحسن يوسف سليم691914206935

وزارة الكهرباءالال2913.0020170ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-05-01طرطوس10260019633هدىأمجد أمير عثمان692014206936
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال2065.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-11طرطوس10260017731سميرهشام محمد عساف692114206937

510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-03طرطوس10010044863هدىسلوى عدنان ميهوب692214206938

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-14طرطوس10160035881نجوىصبا محمد عبد الحميد692314206939

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01طرطوس10010109594ندىوالء علي مبارك692414206940

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2349.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10010109588ندىبتول علي مبارك692514206941

409كاتب اولوزارة الماليةالال1984.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-08طرطوس10010136038سهامربا ياسر عبد الرحمن692614206942

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15طرطوس06100016695اميرهربيعه يوسف حسن692714206943

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040018137جميلهديمه عادل صاري692814206944

الال3076.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-20طرطوس10010095939يسرىهال علي حسن692914206945

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني 

درجة أولى
1162

409كاتب اولوزارة الماليةالال178.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-23طرطوس10140010740منيرهلمى عبد الكريم عباس693014206946

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال355.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-01طرطوس10040003989جميلهليالي عدنان مصطفى693114206947

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

414كاتب اولوزارة الماليةالال1900.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10100023182ثرياريم رياض سليمان693214206948

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15طرطوس10040027809سميرهوسام محمود صاري693314206949

الال3169.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-04-23طرطوس10100023241سميرهحال آصف علي693414206950
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-25طرطوس10100023175غادهربا حسان سليمان693514206951

410كاتب ماليوزارة النقلالال334.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-11-10طرطوس10160097026ريارحاب كامل محمد693614206952

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال172.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-09-05طرطوس10160018978ساميهنهاد غازي حبيب693714206953

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1935.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160084309يمنارزان عباس محمد693814206954
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-05طرطوس05160006510اماثلالرا امين الغانم الداود693914206955
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05طرطوس10010056253آسياغدي تيسير حسين694014206956

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10050014517فداءلميس محمود سلوم694114206957
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

411كاتب اولوزارة الماليةالال1627.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10110023302أمل حسنورود رمضان علي694214206958

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07طرطوس10260031383سميرهسهام مطيع حمدان694314206959

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-15طرطوس10020029867تغريدرهام حمدان ابراهيم694414206960

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1841.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-04طرطوس10010155068وسامعفراء عدنان احمد694514206961

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2341.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20الالذقية06120003023امينهريم حسن عبود694614206962
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409كاتب اولوزارة الماليةالال1774.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10040027510هندليزا مفيد اسماعيل694714206963

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2007.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-03طرطوس10160066976ميادهدالل ميهوب سليمان694814206964
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1586.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس05150046113بثينةاليسار عامر بدر694914206965

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1535.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10030037518غزوهمايا زهير صارم695014206966

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-16حماه05150043808حبوسريم سالمه جمول695114206967

412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2302.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-11طرطوس10260015453هناديرناد علي ابراهيم695214206968

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال3384.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-08-08طرطوس10260015466هنادييعرب علي ابراهيم695314206969
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال169.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-20طرطوس10090091862جميلهمنال عزيز حسن695414206970

معهد1999-01-01طرطوس10170028686مهالمى أحمد سعود695514206971
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4720180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-27طرطوس10110033727فاطمةبراءة معين جوخدار695614206972

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1873.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10280001842فداءزينب وائل محمد695714206973

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-31طرطوس10160030697حنانايمان حسين مصطفى695814206974

409كاتب اولوزارة الماليةالال172.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-20طرطوس10040013248ابتساماحمد يوسف بدور695914206975

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-13طرطوس10110018957وجيها احمدريم سليمان احمد696014206976

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-26طرطوس10010102201زينبالرا محمد عدنان مبارك696114206977

معهد1998-03-08طرطوس10110008191عبيرنيرمين فيصل صارم696214206978

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال70.4220180تأمين

مصرف 

سورية 

المركزي

407مراقب مساعدوزارة المالية113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

معهد1992-07-05طرطوس10180002806غادهعلي محمود مصطفى696314206979

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.4820155مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

معهد2001-06-01طرطوس10170007452سميرهنور محمد علي696414206980
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.3820210إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1981-02-10طرطوس10120000658حسناهبا أحمد سعود696514206981
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3720020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-04-24طرطوس10110013908أملبشرى شوكت شهله696614206982
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.8720140أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-05طرطوس10090022333ماريهسماهر احمد جوهره696714206983

الال157.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-05طرطوس10040011085سناءيوسف نصر بيشاني696814206984
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال2799.0020146التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1997-01-02طرطوس10040014404هياممنصور احمد حماد696914206985
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1995-01-22طرطوس10260030433أميمةعلي محمد يوسف697014206986
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.0420204زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-09-15طرطوس10160053059وفاءمرام ابراهيم ملحم697114206987

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.2320190

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
406مراقب مساعدوزارة المالية114كاتب
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معهد1980-03-05طرطوس10160112603يمنسهير محمد عمران697214206988
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال64.8020030المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال143.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-12-17طرطوس10260021572داللصونيا رظا محمد697314206989

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة الماليةالال215.00200310علميثانوية عامةثانوية1984-04-02طرطوس10010105573نديمهوسام علي حمصيه697414206990

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-06طرطوس10160156245اميمه يونسجانيت صادق حيدر697514206991

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-08طرطوس10030008075نوال محمدوئام عبد الكريم ديوب697614206992

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-26طرطوس10250001418يمنحنان يونس محمد697714206993

معهد1987-09-25طرطوس10170001762فائزهامال يوسف سعود697814206994

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال64.5420120تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1997-01-01طرطوس10120015487جهينهرهف يحي معال697914206995
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2820170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-01-01طرطوس10090019057سفيرهعفراء علي زهره698014206996
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال73.8520190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
636مساعد فني أولوزارة الصحة667

الال2260.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-20الالذقية06010361917باناسمر سامر جليله698114206997

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-10طرطوس10030036791ناديانورى محمد الجردي698214206998

409كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020029علميثانوية عامةثانوية1984-04-10طرطوس10030031172سنيهسومر احمد حسن698314206999

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-08-01طرطوس10040013080نجالأحمد ياسين سالمه698414207000
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.8320170معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

409كاتب اولوزارة الماليةالال217.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-06-11طرطوس10120014069نور الهدىرشا محمد علي698514207001

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-08-08طرطوس10240007380غادهنور مدين يوسف698614207002
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال68.0120190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-03-24طرطوس10160126132داللروله كريم علي698714207003

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال279.0020077ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-09-15طرطوس10120003094امليونس علي علي698814207004
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-09طرطوس10160147321بهيجةنسرين علي خضور698914207005

معهد2001-07-25طرطوس10160051138الهامحسن محمد اسبر699014207006
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.4720200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1518.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-01-08طرطوس10140010885شاديامحمود عز الدين ميهوب699114207007
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال204.0020112علميثانوية عامةثانوية1992-04-07طرطوس10160074344فاطمهحسن محمد ابراهيم699214207008
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-24طرطوس10090038443نجاة ديبفرح ابراهيم ديب699314207009

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2144.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-19طرطوس10090049677وفاءراما نورس سليمان699414207010
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3450.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10010156063رازيتنجوى نضال طياره699514207011
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-09طرطوس10160027029فتاة خضوررهف يوسف داود699614207012
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معهد1987-04-01طرطوس10220013234الفاةحنان يوسف بشير699714207013

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.5320090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال1631.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10160067271سهام عبودنغم بدر عبود699814207014
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال229.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-04-15طرطوس10090088622ماريرنا محمد حتري699914207016
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-05-01طرطوس10100010191حنانرشا عارف غانم700014207017
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-25طرطوس10010156064رازيتخلود نضال طياره700114207018

الال1614.0020141أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10160038274اميرهحسن عبد الكريم حسن700214207019
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1986.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10220040515حلوهكيندا عبدالرحمن مصطفى700314207020

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-26طرطوس10090025542وجيهالبانا فهد ربيع700414207021

معهد1984-05-01طرطوس10100024809نديمهعفراء عبدالعزيز عباس700514207022
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.1920050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-04-10طرطوس10110017767ميساءوالء مالك عاقل700614207023
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.5320140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-10طرطوس10100008061خديجهمنار منير صالح700714207024

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-21طرطوس10020014899نهىاريج نديم القاضي700814207025

الال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-29طرطوس10010139491نجالمرام محمد علي700914207026

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-01-29طرطوس10090001262نديمهختام محسن سالمه701014207027
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال70.6420200تخدير

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-05-01طرطوس10120004377غزالهربا ابراهيم حمود701114207028

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس10010065704أهيدهلينا عبد الكريم سلطاني701214207029

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2337.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-14طرطوس10100010383محاسنسماره سلمان خضر701314207030

ثانوية صناعةثانوية1987-10-06طرطوس10220006227ثريا احمدهمام علي حسين701414207031
آليات ومعدات 

زراعية
الال249.0020058

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-22طرطوس10010117128غاليهسوزان محمد حسن701514207032

معهد1980-07-08طرطوس10180003840نعيمالما علي أحمد701614207033
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.5820030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27طرطوس10140008488فضةأروى علي ديوب701714207034

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال105.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-15طرطوس05190000466سميره عيسىمنى جمال فياض701814207035

معهد1998-06-16طرطوس10140013848زوياصفاء آصف عثمان701914207036
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.7120190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-21طرطوس05010061162بديعهبسمه محمد السليمان702014207037

معهد1994-01-07طرطوس10090001271نديمهسماره محسن سالمه702114207038
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-08-07طرطوس10260016222نوالفاتن محمد شحود702214207039
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.0920090إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءنعمال332.0019920ميكانيكثانوية صناعةثانوية1975-03-01طرطوس10160015272فدوى دالاحمد محمد ابراهيم702314207040
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد1994-01-20طرطوس05050171166وصالرهف تامر اليوسف702414207041
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.3420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1498.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01طرطوس10140008744ندىريم محي الدين حمود702514207042

412كتاب اولوزارة الماليةالال183.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-06طرطوس06160010291سلمىهيفاء محمد غاليه702614207043

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-17طرطوس10020010648حناننجوى منير علي702714207044

معهد1991-02-21حلب02030462987لينافياض صالح فياض702814207045
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال79.42201110مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-28طرطوس10250003841مهاهديل حسن قرفول702914207046

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-11طرطوس10140008413عفافأحالم وجيه حمود703014207047
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510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-23طرطوس10090080451نجاحشروق احمد علوش703114207048

410كاتب اولوزارة الماليةالال2108.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-08-11طرطوس10160108773كفاح الظماطيهبه عارف ابراهيم703214207049

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1993-11-22طرطوس10260034742عائدهعمار عدنان عبود703314207050
المعهد التقاني 

الصناعي
الال83.3120133تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1981-05-01طرطوس10270007681صديقهإيمار محمد حمود703414207051
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.4520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-10-22طرطوس10110022961سورياتماضر يوسف نجيمة703514207052

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.9720160تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

معهد1992-01-05طرطوس10160003491نورهنغم محمود ديوب703614207053

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال86.4220110

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-30طرطوس10010156091عبالايناس سلمان الحاج703714207054

معهد1994-06-30طرطوس10260002834بسيماسالي ياسر حسن703814207055
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.4720140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160125704فاتنريم محمود اسعد703914207056

414كاتب اولوزارة الماليةالال1558.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-07طرطوس10140008741ندى زنوبرنيم محي الدين حمود704014207057

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1980-10-22حمص04010570726اميمهجللنار احمد قباقلي704114207058

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال60.1020030إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-16طرطوس10240019825ميادةرشا علي طاهر704214207059

معهد1986-08-02طرطوس10130007537نظلهراميا ميالد حداد704314207060
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-07-11طرطوس10180004406هندساندي تيسير أحمد704414207061
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال73.5520160تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1998-01-01طرطوس10260004135سعادعلي عادل نجال704514207062
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.6620190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال313.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-20طرطوس10150009045منيرهعفراء سليمان ميهوب704614207063
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-14حمص10170016368سميهديما يوسف عبد الرحمن704714207064

409كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-15طرطوس10010092963تغريدغنوه جميل خضر704814207065

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال1809.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10160081176سهامأليسار حبيب عيسى704914207066

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10030020814عائده جنوبمرح يوسف أبو عبيد705014207067
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1398.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10040027488ندىمايا احمد اسكندر705114207068
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1981-05-17طرطوس10090059690نديمههنادي غسان سودان705214207069

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.8720010

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090022007عائدهسمر زهير زهره705314207070
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال276.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-03-01طرطوس10260004567عليا ديوببشرى محمد سليمان705414207071

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

معهد1992-08-01طرطوس10230010947شاديارامز علي سلمان705514207072
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.3220129ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1989-07-20طرطوس10120013526نزيههبلسم احمد أبو أسعد705614207073
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5020090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-03-24طرطوس10010062945نجاحهال نديم علي705714207074
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال62.3820160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20طرطوس10120000770علياالفت محمود سليمان705814207075

وزارة الكهرباءالال237.0020075ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-01-01طرطوس10270008457بديعهمحمود احمد صالح705914207076
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-15طرطوس10160111307ميادههبه رامز حسين706014207077

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-15طرطوس10140013767منىأمندى مصطفى عثمان706114207078

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-09طرطوس10130012115سهام حسنوصال علي طراف706214207079

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01طرطوس10280018655سعادميس فيصل حمود706314207080

معهد1987-01-01طرطوس10100021327سعادديانا علي يونس706414207081
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.4520080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-18طرطوس10100015157مانيا مهنانبال منير محمد706514207082

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1509.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01طرطوس10040027484ندىغنى احمد اسكندر706614207083
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1996-11-02طرطوس10170038860هناءريم حكمت ليمون706714207084

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.7820180

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-09طرطوس10140004380وهيبهانتصار احمد محفوض706814207085

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-10طرطوس10090064028نهىعال غدير محفوض706914207086

الال1858.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-05طرطوس10090050247سوسنعلي بسام بلول707014207087
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1980-01-01طرطوس10090076374سميرهتغريد ناصر حسن707114207088
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-02-08طرطوس10140002136سعادلبنى علي يونس707214207089

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.8520210

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
406مراقب مساعدوزارة المالية114كاتب

410كاتب اولوزارة الماليةنعمال131.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04020002160داللديما ياسر مصطفى حمدان707314207090

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-29طرطوس10140010320فتاة عثمانلمى نزار رقيه707414207091

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2134.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010148241سهاماحالم محمد بلقيس707514207092

معهد1999-06-15طرطوس10220039908سمرمرهف صالح ابراهيم707614207093
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.7420190أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2134.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-05طرطوس10090050246سوسناالء بسام بلول707714207094

معهد1997-06-11طرطوس10090024960روالمرح معين ضامر707814207095
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.6520180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-12طرطوس10050003261ابتسامنور علي عبد هللا707914207096

معهد1986-10-18طرطوس10260013813مجيدهنيرمين محمد علي708014207097
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال74.4320060

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10050003078سهيله مرعينهال حيدر عيسى708114207098

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10030041198سهام محمدمها علي هوال708214207099

410كاتب اولوزارة الماليةالال2038.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-03طرطوس10010070320سهامسوزان رفيق حسن708314207100

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-11-13طرطوس10010026705هدىسهير ناظم مونس708414207101

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.6020100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-02-28طرطوس10030022795سكينهدارين عبد الحميد محمد708514207102

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20حمص04150010885اعتمادنور عيسى حمدان708614207103

412كتاب اولوزارة الماليةالال187.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-10-25طرطوس10260001440أميمةرشا محمد سليمان708714207104

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10090125309نينارهف علي ابراهيم708814207105

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01طرطوس10020006738نزهههنادي احمد درميني708914207106

معهد1991-05-20طرطوس10160063534مناليادارين عبد الكريم صافي709014207107
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.0320120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2228.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10020030780وداد جرينبال محمد محرز709114207108
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

نعمال297.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-04-07طرطوس10160121066داللراما سمير حسن709214207109
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-01طرطوس10160112512فضهنعيمه احمد حسين709314207110

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-16طرطوس10170039797هدىندى راجح ابراهيم709414207111

معهد1985-01-01طرطوس10150001767فريدهجوليت كاسر صقر709514207112
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال65.5420060اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1998-01-15طرطوس10160098426امالفداء محمد خضور709614207113
المعهد التقاني 

الصناعي
الال85.3420170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-07طرطوس10260004977عزيزهرشا كامل يوسف709714207114

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس05190024111بسمه سليمانلبانه محمد ابراهيم709814207115

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال126.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-06-02طرطوس10090047050انيسهسالم داؤد شداد709914207116
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160096889رينات شقوفنغم عالء الدين شقوف710014207117

معهد2002-01-06طرطوس10010059001سرواتسما احمد سليمان710114207118
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.0020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10030032383مديحهلودا ابراهيم عمران710214207119

معهد1976-03-08طرطوس10160095149ديلياأملين كامل بدر710314207120
المعهد التقاني 

الصناعي
الال50.7019960تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-31طرطوس10010089742وحيدهمرام محمد كنعان710414207121

معهد2000-09-24طرطوس05190010881أسمهانمحمد غسان حبيب710514207122
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.5020201تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة الكهرباءالال251.0020024ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-07-13طرطوس10090042417انيسهأمجد داود شداد710614207123
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

معهد1998-07-05طرطوس10010132778اميرهربى رظا شدود710714207124
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال84.1620180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-10طرطوس10130011604ميادهحنان محمد زغيبه710814207125

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2096.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-08طرطوس10110018084ميساء هدبةآيه مالك عاقل710914207126

وزارة الكهرباءالال2729.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-07-01طرطوس10160085909زينهعالء يحيى شعبان711014207127
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-15طرطوس10260015826وحيدهشيرين فراس يوسف711114207128
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1988-01-10طرطوس10180001532معانيماهر حليم أحمد711214207129
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال65.5420096األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

وزارة الكهرباءالال3181.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-09-21طرطوس10280004533منيفةحال اسعد احمد711314207130
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1997-09-01طرطوس10260023336رئيسهنسور حكمت سالمه711414207131
المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.2420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10220023110فاطمةيوسف رمضان وسوف711514207132

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-23طرطوس10040001531نوالسها فائز حسن711614207133
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

412كتاب اولوزارة الماليةالال169.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-25طرطوس10260011533ميادهصفاء ثابت حمود711714207134

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-30الالذقية06200064747سلوىميرنا صافي عبد هللا711814207135

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس10280016587نجاة حسنحال علي سلوم711914207136

معهد1990-07-24طرطوس10180007666عزيزهرهام عبد الحميد كردي712014207137
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9320110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15طرطوس10120000778بلديهريم احمد محمد712114207138

معهد1996-01-13طرطوس10020035377وفاءعلي يوسف يوسف712214207139
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.1020201تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-04طرطوس10260014159فاتن يوسفميس عبد العزيز محمود712314207140
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال2378.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-08طرطوس10120015492جهينةأماني يحي معال712414207141
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1991-07-11طرطوس10260004267غادههنادي يونس ليلى712514207142
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.1120120زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1888.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-02-28طرطوس10120015786رئيسهراما فؤاد عباس712614207143

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

الال3378.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-02-20طرطوس10160052333فاطمهمحمد نهاد حسن712714207144
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01طرطوس10270010301سهامامان فؤاد تقال712814207145

الال297.0020018كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-01-10طرطوس10160063349وجيهاوائل طاهر حسين712914207146
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1793.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10280013430نعيمهمنال احمد حسين713014207147

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1365.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-14طرطوس05190016955انعاممنى موسى عباس713114207148

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010087982جميلهمايا فهد ادريس713214207149
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة الكهرباءالال286.0019920كهرباءثانوية صناعةثانوية1972-05-01طرطوس10150005943نظميهشاديه علي خليل713314207150
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1976.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-08طرطوس10160131739غزاله شحودميس سهيل شعبان713414207151
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1992-05-01طرطوس10030016924امليانا يوسف احمد713514207152
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.7320120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
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معهد1995-08-09طرطوس10160042431غصونسليمان احمد البودي713614207153
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.6220164ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1993-01-01طرطوس10020017339نعيمهعفراء شحاده ابراهيم713714207154

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.9920130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20طرطوس10120013527نزيههايمان احمد ابو اسعد713814207155

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-12طرطوس10150006266امتثالصفاء احمد حبيب713914207156

معهد1998-08-18طرطوس10150001037ابتسامعلي يونس حرفوش714014207157

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال74.9220190كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

1134فني كهرباءوزارة الصحة118

معهد1992-01-02طرطوس10280019026نجاحصفاء محمد محمد714114207158
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.7520130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1975-06-10طرطوس10160000902بديعهرابيه محمد بدور714214207159
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال58.7519990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10طرطوس10090041635ريماغرام محمد عمار714314207160

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حماه05100053698فضه جنودمادلين علي سويد714414207161

الال2936.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-27طرطوس10240006607سعادهديل علي ديب714514207162
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10100021449حنان سليمانرشا محمد سليمان714614207163

معهد1997-01-01طرطوس10160101301نسرينمرح ابراهيم محمد714714207164
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.2320160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-15طرطوس10180011413نعيمارانيا علي أحمد714814207165

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1557.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-14طرطوس10020014896وفاءابي طالب ديب714914207166
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1994-01-10طرطوس10160118575فتاةشذى انور عباس715014207167

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال63.3320140تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-26طرطوس10010138320سمرلجين حسام عبد الرحمن715114207168

410كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-11-05طرطوس10160108418فهيمهروال حسن محمود715214207169

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

الال1784.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-24طرطوس10280009668دالل سليمانريم جودت وسوف715314207170

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-05-28طرطوس10090082123سميرهايهاب يونان زيفا715414207171

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1991-01-19طرطوس10010067351سمرشذى جابر علي715514207172
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال67.1320130

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

معهد1986-03-08طرطوس10100028520جميلهمرح فاروق ملحم715614207173

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.2620080إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال200.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-03-22طرطوس06200100458عروبهشروق بهجت أسعد715714207174

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2178.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-01طرطوس10100023298سهيلهرنا مالك ديوب715814207175

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال2203.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10180007303ليلىلؤي حسن سليمان715914207177

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1998-01-25طرطوس10110010719سميرةبتول علي برهوم716014207178
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال63.9320190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1995-05-08طرطوس10100025066ابتسامرشا غازي عبود716114207179
المعهد التقاني 

الصحي
الال80.6120160صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-01-01طرطوس10020011267املهبه محمود حماد716214207180
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال68.2420180

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

408منشئوزارة المالية15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال170.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-12-04طرطوس10030032390نعيمهانعام علي عمران716314207181

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال231.0020008حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-03-08طرطوس10090040737سعادتيسير فهد ابراهيم716414207182
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10090055689نهاللبنى نوفل عطيه716514207183

معهد2000-01-07طرطوس10100022438ابتسامسها جمال بركات716614207184
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.6020210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-17طرطوس10010015852روضه الباللأصاله سعد رستم716714207185

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال3087.0020160نجارةثانوية صناعةثانوية1997-07-28طرطوس10010104443رويده سويدانمحمود نديم رحال716814207186
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال291.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-01القنيطرة10220006867نجيههبه محمد حسن716914207187
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10طرطوس10100030266غادهانصاف رفيق سليمان717014207188

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2269.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090098011ساميهشام محمود نزهه717114207189

معهد1984-03-20طرطوس05150072297شهيرهرشا علي حاصوري717214207190
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.2920050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-01-04طرطوس10110003807سوسنرزان محمد غانم717314207191
المعهد التقاني 

الصحي
الال72.6720160طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-05-12طرطوس10160150809هناءرشا محمد علي717414207192
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.5120190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1999-12-06طرطوس10020011177تانيامحمد احمد ناصر717514207193
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.3620192أشعة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10040002346نوالياسمين محمد العجي717614207194

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040018669سهامرزان محمود العيسى717714207195

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-12طرطوس10020040796خديجه ابراهيمبلسم سلمان بكره717814207196
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال2240.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-01طرطوس10110012502سهامدهاء عيسى قطيفه717914207197
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-03-20طرطوس10100013138ضيافاتن علي حيدر718014207198
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0720050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1601.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-27طرطوس10260036708عائدهوائل جودت اسعد718114207199
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1992-10-14طرطوس10280020635ندهبتول عدنان ابراهيم718214207200
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال63.7920130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20طرطوس10010009865منيرهادهم طاهر محمود718314207201
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد1988-05-28طرطوس10170012939هناءرشا حكمت ليمون718414207202

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.7520110تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-10طرطوس10230020472خديجهإليانا شعبان شعبان718514207203

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1878.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-01طرطوس10010060067ميساءسلمى عدنان محمد718614207204

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-10طرطوس10160020276ندى سليمانميساء ياسر احمد718714207205

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-12طرطوس10110004908سميرهنجيبه نبيل غانم718814207206

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-30طرطوس10050010351غصنليليان يوسف حسامو718914207207

معهد1985-01-09طرطوس10010122353سلمىالرا بهجت اسماعيل719014207208
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.3920060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1640.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10090085447سهامفرح اسماعيل سخي719114207209
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس10030010667نزيههيانا محمد يوسف719214207210

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10010060062ميساءتيماء عدنان محمد719314207211

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-10طرطوس10280002198نايالميساء ثابت خليل719414207212

معهد1994-10-14طرطوس10260010378ميساءسراب محمد علي719514207213
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.5820150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1985-03-16طرطوس10230003853نبيههروال سمير محمد719614207214
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال76.4620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال129.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-24طرطوس10160050991وسيلهمازن مالك احمد719714207215
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-12طرطوس10280016376عليا زهرههيفاء حسين سلوم719814207216

409كاتب اولوزارة الماليةالال1910.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020012777فاطمهمرح علي محمد719914207217

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-16طرطوس10280003146نديمهمحمد منير سليمان720014207218
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1996-01-06طرطوس10270012475نجاحخلود بالل حسن720114207219
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.1320150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال2552.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-04-02طرطوس10160134132جهينهمحمود ياسر ابراهيم720214207220
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1898.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-22طرطوس10150012326أحالم جرديصبا محمد عادلي720314207221

معهد1974-02-19طرطوس10160107296نجالايمان بدر اسعد720414207222
المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
الال65.8219990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

409كاتب اولوزارة الماليةالال2317.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-29طرطوس10020044264نورهانلجين سمير نزها720514207223

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10160042053هندضحا محمود سقر720614207224

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1830.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-21حمص06120016062نعماتانتصار منير ابراهيم720714207225

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-11-03طرطوس10010152349فداءانغام نزار محمد720814207226
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.4820180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-09-05طرطوس10160146938ميادهعلي محمود محمود720914207227

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.50201110

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد2002-01-01طرطوس10160083745سميرهصبا محمد حسن721014207228
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.9920210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10250015731فهيمهشارين احمد المحمد721114207229
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1978-04-07طرطوس10101600350فوزوسام نبيه عبد القدوس721214207230

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.8719970

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25طرطوس10160090469بدريهرشا محمود خزام721314207231

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01طرطوس10040005496نوفاداليا دباح شاهين721414207232

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-26طرطوس10240011297ليلىربى محمود علي721514207233

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-07-19طرطوس10160035869بديعه الشماليوعد احمد مرداش721614207234
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2004.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020029201هناء حسنمها علي حسن721714207235
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090017755نجاةانتصار محمد الشيخ721814207236

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-25طرطوس10260009628هناءميسم أحمد سلمون721914207237

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1781.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-04طرطوس10120006778ملكشام علي صقور722014207238

معهد1998-01-06طرطوس10160083773سميرهديانا محمد حسن722114207239
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8020180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال1549.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-30طرطوس10020020819منىعبير محمد كرم722214207240

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال3453.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-08-22طرطوس10160150630هناديالنا محمود معروف722314207241

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25الالذقية06200122581عائدهبشرى علي الورعه722414207242

معهد1994-03-27طرطوس10260009790صافياراما عدنان سلمون722514207243
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.6120200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-01-15طرطوس10160083768سميرهحال محمد حسن722614207244
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.7920190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-10طرطوس10280000451نعيمه سعاداتثراء محمود خليل722714207245

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20حماه05190008923جميلههبه نور الدين صموعه722814207246

الال284.0020079حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1989-01-01طرطوس10110007504منيرهربيع احمد حيدر722914207247
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-08طرطوس10040005549نوفاسحر دباح شاهين723014207248

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال1678.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-16طرطوس10270012087شهيره محفوضنداء كاسر ابراهيم723114207249

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-10طرطوس10260040813اميرهاملين محمد حسن723214207250

الال247.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-03-20طرطوس10090096313اميرهحنان مدحت جنيدي723314207251

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
410كاتب ماليوزارة النقل1022

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-10حماه10230016780منى ابراهيمسالم أحمد خلوف723414207252

معهد1999-01-01حماه05160026146غنجهيارا صالح درويش723514207253
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.8220200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال1555.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10220018113ناديااحمد جهاد حسن723614207254

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية1176

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال165.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-13طرطوس10030003188الهام الشماسرفاه هاني خرما723714207255

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-23طرطوس10090009719تمره عطيهنجاة محمد استنبولي723814207256

معهد1997-09-20طرطوس05010195176آنيااميره خضر الشمالي723914207257
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالنعم64.3020200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-08-11طرطوس10160013446ندىبسام مخائيل مخول724014207258

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.7220119إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1994-10-04طرطوس10010127417كارميعالء محمد وسوف724114207259
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.6820210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال129.00200910علميثانوية عامةثانوية1990-05-10طرطوس10120016802فضهعالم علي علي724214207260

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090009340وفاء عليشهامانه نصر حلوم724314207261

410كاتب ماليوزارة النقلالال256.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-20طرطوس10160080155بسيمهعال معال ابراهيم724414207262

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد2002-01-01طرطوس10090084339مرياسوزان علي سيبور724514207263
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال90.5320210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال181.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10110028345زمزمطارق حسن حسن724614207264
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2001-01-25طرطوس10160078268منالرنيم غالب سليمان724714207265
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.9920210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10280004305وفاءصبا نواف القاضي724814207266

معهد1986-08-01طرطوس10040000316ملكهمادين بسام علي724914207267
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.8220080انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1993-12-18حماه05150103230حفيظهريم صقر حمود725014207268
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8720150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال250.0020038حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1983-05-15طرطوس10100034682نوفاحسين علي احمد725114207269
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01طرطوس10120015760اميرهغيث محمد علي725214207270

معهد1975-05-07طرطوس10090009485ربيحةاحالم محمد حسن725314207271
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7519960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1560.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-20طرطوس10110024612ختامزينب محسن نعامه725414207272
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10طرطوس10040023006نوفاسمر دباح شاهين725514207273

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2121.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-17طرطوس10050001940منى غانمكنانه علي زيدان725614207274

الال3073.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-03-08طرطوس10110029739نداءإيلين يوسف اسعد725714207275
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1998-07-19طرطوس04130001780سمرمايا حبيب ضومط725814207276
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال66.7820200

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

408منشئوزارة المالية118
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال256.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-07-31طرطوس04120087621فاطمه ترسيسيريم محمد ترسيسي725914207277
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1916.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-12طرطوس10160134149جهينهآيه ياسر ابراهيم726014207278
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-15طرطوس10110024613ختام خضريارا محسن نعامه726114207279

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2210.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-09-15طرطوس10260029126الهامكلودا عبد الحميد اسماعيل726214207280
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1989-05-20طرطوس10220023203شاديانجاة جاسم عثمان726314207281
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.6120160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2095.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-15طرطوس10280008959غصونفاطمه نادر عيسى726414207282
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3612.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-05طرطوس10040012597ردينه شدودآية منذر كرميا726514207283
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1980-07-06طرطوس10020004126زينهمها عباس غانم726614207284
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.2720010زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال3343.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-04-29طرطوس10090045656سمرجنا منيف درويش726714207285
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1996-01-01طرطوس10230016272ثمرهحسام صخر شعبان726814207286
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.2520182ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1998-01-28طرطوس10160033275داللحنين محمد حسين726914207287
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.3520200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال110.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-25طرطوس10160142642اميرهبسام محمد الظماطي727014207288
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2443.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10220041017سناءيارا مازن اسعد727114207289
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-19طرطوس10260036388حنانرنيم علي سليمان727214207290

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-10طرطوس10090046946منيرهمرام علي ضوا727314207291

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1665.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090045647عائدهرهف سمير درويش727414207292

وزارة الكهرباءالال289.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-20طرطوس10120002316سبهامجد احمد سلمان727514207293
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
811فني

413كاتب اولوزارة الماليةالال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-20طرطوس10220040675ودادالرا يوسف ابراهيم727614207294

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال309.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-07-18طرطوس10010018963حميدهرنده محسن خليل727714207295

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1988-07-01طرطوس10010011009رجاءمحمد غسان لطش727814207296

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.59200810

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1986-03-30طرطوس10160104919فاطمهميس علي حسام الدين727914207297
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال67.8020070مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-19طرطوس10160128647فضهراميا نزيه غانم728014207298

معهد2000-03-15طرطوس10260006032فاطمهلجين علي شاهين728114207299
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال79.7420200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-06طرطوس10090010543بسماعواطف اديب غنوج728214207300

وزارة الكهرباءالال2712.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10110008653كوثرحسن علي محمد728314207301
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2192.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120061253نائفهمحمد محمود عمران728414207302

معهد1986-01-11طرطوس10160159441هدىناهد محمد حسن728514207303

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال80.9320050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1981-03-19حلب02010248319فضهرانيا نزيه غانم728614207304
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.7020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب ماليوزارة النقلالال331.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-09-08طرطوس10090035723يسرى احمدنسرين محمد اسبر728714207305

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-26طرطوس10010020145حميده خليلمياده محسن خليل728814207306

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-01طرطوس10090050132فاطمهنرمين محمد ضوا728914207307
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10090039102جانيترزان رامي يونس729014207308

معهد1997-11-01طرطوس10160057928نهادغيداء سمير محمد729114207309
المعهد التقاني 

الصحي
نعمال81.1620170صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-03طرطوس10150013309تمرهعال عبد الحليم اسماعيل729214207310

معهد1999-05-03طرطوس10160054902غادهعلي سلمان مصطفى729314207311
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.7420201مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1982-11-20طرطوس10220022017ثرياوعد سهيل مرهج729414207312
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1220020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-09-15طرطوس10030033778عائدهايمان مصطفى استانبولي729514207313
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.3220170صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1990-04-15طرطوس10160110940ظريفهلميس هيثم حسن729614207314
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.3820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-24طرطوس10220017483مجدلينجابر حسن علوش729714207316

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-24طرطوس10030012248منالرغد يحي قاسم729814207317

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-16طرطوس10030037703كوكببشرى عهد اسكاف729914207318

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1615.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-11طرطوس10150008479غينيازينة منصور داود730014207319

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12طرطوس10270008835داللرهام سمير حسن730114207320

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه05070034866نداريم رزق العجي730214207321

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01طرطوس10160013785مهىميس محمد علي730314207322

413كاتب اولوزارة الماليةالال1654.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10230007524الهامروان سلمان نادر730414207323

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120073452سحر ورديمرح منير اسكندر730514207324

معهد1986-04-12طرطوس10090017743نجاةوسام محمد الشيخ730614207325

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.2820080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1988-04-20طرطوس10090003291نائلةنسرين ضاحي بالل730714207326
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.0120110تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1996-01-01طرطوس10090063364يسرىريم بسام محفوض730814207327
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.7220150تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

الال3574.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2001-02-01طرطوس10090045649سمر محمدسوار منيف درويش730914207328
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-10طرطوس10110032029وفيقهصبا حبيب حسن731014207329

معهد1983-09-14ريف دمشق03260014205لينانداء علي الدربولي731114207330

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال64.9020030سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010135286سميرةبتول بدر الحارة731214207331

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1836.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10230004798سميرةكارين نزار سلوم731314207332

معهد1991-05-14طرطوس10090017696نجاةنسرين محمد الشيخ731414207333

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال81.2720110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-31طرطوس10090069437ليلىهبه محمد سليمان731514207334

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-22طرطوس10010120712لينا سالمهنور هان ياسر عبدهللا731614207335

معهد1990-04-01طرطوس10160127336هناءزينه ظاهر دراج731714207336

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.3620110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2035.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10260029390فاطمهتهاني محمود غانم731814207337

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

معهد1999-06-15طرطوس10100014169وفاءآالء ايمن علي731914207338
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.2020190أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-24طرطوس10010096496سميعهالفت علي حسن732014207339

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-14طرطوس10090121103سعادراما محمد بيضون732114207340

414كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-31طرطوس10090050833جهينا سعودرحيق عيسى دال732214207341

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20طرطوس10280001588فدوىمنار علي علي732314207342

الال3233.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10160080911غادهريم محمد سليمان732414207343

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال3090.0020182حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2000-03-05طرطوس10090073233فاديامحمد سامر طراف732514207344

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-11طرطوس10160134914نهى محمدعبير محمد اسماعيل732614207345
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01طرطوس10100022614خديجهمرح احمد حاتم732714207346

معهد1991-04-21طرطوس10160076171كروانياسمين يوسف حسن732814207347
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.3620140أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال3531.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-31طرطوس10220029818ازارعمار ياسر اسماعيل732914207348
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-05طرطوس10090022857جميلهديمه حسين علي733014207349

413كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10230018869اسمهانرشا ياسر يوسف733114207350

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-01-01طرطوس10160076091كروانجلنار يوسف حسن733214207351
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.0820200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2000-02-19طرطوس10160077928سمرحسن منهل عيسى733314207352
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.7720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال258.0020020الكترونثانوية صناعةثانوية1982-10-01طرطوس10110004385كوكبلمى نزيه دوابة733414207353
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1995-03-03طرطوس05150105401رجاءروان محسن تركي733514207354

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.8220150مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

407مراقب مساعدوزارة المالية370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

معهد1982-04-02طرطوس03140035366كوكبلبنى ابراهيم محفوض733614207355
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.1220020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1642.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10120014685رشيدهراما احمد احمد733714207356

409كاتب اولوزارة الماليةالال1694.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-28طرطوس10230018987ليبياألين بدر محمد733814207357

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-17طرطوس10040015279فداءربى فراس حسن733914207358

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-14طرطوس10090032507جهيناروال عيسى دال734014207359

الال308.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-12-25طرطوس10030012358املرشا علي عجوه734114207360

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

معهد1998-01-19طرطوس10040024217رحابمارية علي كناج734214207361
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال68.3620170معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع635مساعد فني أولوزارة الصحة634

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

معهد1993-05-06طرطوس10130011237ميادهلينه محمد زغيبه734314207362
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.6720150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-08طرطوس10170005870جيناسوزانا جرجس لباد734414207363

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-18الالذقية06110017042سكينهسهى فؤاد عبد الرحمن734514207364
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معهد1998-01-01حماه05070030425داللعال اسامه المعمار734614207365
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال79.0720180شبكات حاسوبية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

معهد1984-06-01طرطوس10120010423تماسيلمياده احمد حبيب734714207366
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.2520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1792.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10170005872جيناماري روز جرجس لباد734814207367
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-05طرطوس10090023357جميلهيارا حسين علي734914207368

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-31طرطوس10280001637ليلى ابراهيمألماسة علي محمد735014207369

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10030025385هيفاء حسنصفاء سليمان حسن735114207370
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد2000-01-09طرطوس05190003159تغريدمحمود احمد محمود735214207371
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.9620192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1487.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10010086933ندىدعاء موسى العزي735314207372

معهد1982-08-20طرطوس10100015900يسيرهامل علي سلمان735414207373
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.7520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-07طرطوس10010085957ليلىعال محمد بيريص735514207374

الال186.0020123علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10230016828مياسهحيان صالح عيسى735614207375

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-15طرطوس10140008183ازدهارميس محمد حمادي735714207376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1360.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-08طرطوس10010055350ليلىحنان احمد الحصري735814207377

معهد1985-01-01طرطوس10220022620هياماياد عادل محمد735914207378
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.9520040تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

معهد1987-08-02طرطوس10010016217فاطمهلمى عبدالقادر سليم736014207379
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020065أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-03طرطوس10110012620رفيدةحسام مزيد محمود736114207380

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال233.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10280011172وصالنغم سليمان مهنا736214207381

معهد1982-01-20طرطوس10100016008حلوهدارين محمد ونوس736314207382
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-01-05طرطوس10140008255سهامرواد اسماعيل رقيه736414207383
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال67.4620048

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1993-01-01طرطوس04220027664ناديابشرى محمد األحمد736514207384

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.8920140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1907.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-09طرطوس10170010117ثريابتول صالح حماده736614207385

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-02طرطوس10040018298نجاةفدى علي زيفه736714207386

الال2838.0020181حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10140007205فدوىاحمد محمود درويش736814207387
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1995-11-12طرطوس10280006206كوكبختام علي جمعه736914207388
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال72.1420160تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25طرطوس10010033842نجيدهايلدا محمد حماد737014207389

الال347.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-11-01طرطوس10090114038فاطمهرنا يحي شدود737114207390
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1993-01-03طرطوس10020027375ميادهنادين علي منصور737214207391
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الال2032.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01طرطوس10160130770يسرىرهف محمد مصطفى737314207392
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-05طرطوس10150000141ابتسامعالء ياسر عباس737414207393

الال2029.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10260034283سكينهروان نزار عيسى737514207394

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-15طرطوس10280011180فاطمة مهنانيفين وجيه مهنا737614207395

معهد1994-01-01طرطوس10240019309عائدهرزان محمود حسن737714207396

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.4220190عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

405مراقب مساعدوزارة الماليةالنعم2021.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-04-27طرطوس04230024793نسرنمرح عزيز البارودي737814207397

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10220035550اميرهمياسه علي محمد737914207398
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-01-01طرطوس06150035406امالناديا عبد هللا نصير738014207399
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.8620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال1939.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-20طرطوس10160022044عروبهكرستينا بربر شباط738114207400

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1178

معهد1999-06-02طرطوس10020036263خديجهآالء رجب دراج738214207401
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.6420190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة الكهرباءالال3282.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-05-24طرطوس10160076149فداءرهام علي محمد738314207402
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

الال1925.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-31طرطوس10010143705رجاءرزان يوسف حمود738414207403

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1995-01-01طرطوس10020027376ميادهأحالم علي منصور738514207404
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.5420160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160015434عليانور محمد أبو عباس738614207405

معهد2001-12-30طرطوس10010091767سمرهديل فادي مغامس738714207406
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.6420210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20طرطوس10260026310سميرهدارين عيسى ميهوب738814207407
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1997-10-04طرطوس10160140341ميالفاتنه عماد سليمان738914207408
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.9320170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07طرطوس10090052217سليمهرحاب عبدالرحمن وسوف739014207409

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-08طرطوس10090114783بهيجهحنان بسام ماضي739114207410

معهد1994-06-14طرطوس10160144655بدرانألين علي حمدان739214207411
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.4320140صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10120016857ناهيةعلي دحام صالحة739314207412

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-05طرطوس10280011370سعادسوزانا محمد حسن739414207413

معهد1989-05-14طرطوس10110019599آسياحيدر علي خليل739514207414
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.5620099بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1865.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10280016184مريمريم محمد سليمان739614207415

معهد1992-08-21طرطوس10010169515فيروزفاتن فايز زغبي739714207416
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال282.0020040الكترونثانوية صناعةثانوية1985-02-03طرطوس10110018459اميرازهرة عبد الكريم اسماعيل739814207417

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10040014796حنانفرح سلمان محمود739914207418

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-20طرطوس10120001934مديحهياسمين محمد سلمان740014207419

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-23طرطوس10270017585نظيره محمدكاترين علي علي740114207420

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20طرطوس10010052940اميره احمدناريمان يوسف فرج740214207421

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-20طرطوس10180001633نجيبهلميس اسكندر احمد740314207422

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-23طرطوس10220031356خديجهشذا ابراهيم حسين740414207423

وزارة الكهرباءالال249.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-06-04طرطوس10090020408سعاد درويشوسام محمد الجلودي740514207424
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1991-05-11طرطوس10260010349أميرهرشا سلمان عباس740614207426
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.7020180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1388.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-01طرطوس10120019042سلمىعلي كاسر ريا740714207427

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040014505سميهسلمان رازق محمود740814207428

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20الالذقية10110016387ماريسناء حسن نجيمه740914207429

معهد1985-02-01طرطوس04120098758منىوصال علي حنجور741014207430

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.9920060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

412كتاب اولوزارة الماليةالال110.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-15طرطوس10260014225نادياكاتي حسن نبهان741114207431

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1988-08-26طرطوس10090011849علياهبه محمد زهره741214207432
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4820080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-01-01طرطوس10010069759سميرهبسمه هيثم حسن741314207433

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.8120060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال306.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-07-03طرطوس10160041912هيامسراب عبدو عبدو741414207434
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1307.0020192أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10030029276فاطمهمعال محمد ديب741514207435

معهد2000-01-06طرطوس10040021745ماجدهزين العابدين محمد صالح741614207436
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال64.8820190معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2231.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-01طرطوس10090019946رغداءزينه احمد ادريس741714207437

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20طرطوس10100027866حفيظهفاتن بدر اسماعيل741814207438

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2153.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10طرطوس04150025545داللبهيجه ابراهيم حسين741914207439

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05طرطوس10040014472سميهعال رازق محمود742014207440

409كاتب اولوزارة الماليةالال2581.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-10طرطوس10240010267ريمانيرمين علي فهد742114207441

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال300.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-18طرطوس10160039968سميرهدارين حامد مصطفى742214207442

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-02طرطوس10050001360سعادلوسيان محمد عبود742314207443

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-29طرطوس10280016162نايلهرنين سمير سليمان742414207444

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2150.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160095001انعام حسنعبير كامل محمد742514207445
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-01-23طرطوس10160071554نورههديل علي حسن742614207446
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال61.9320200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

معهد1995-07-05طرطوس10280017593علياسوزان عدنان ملحم742714207447
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال76.2920160معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع636

ممرض معالجة 

فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد1984-04-10طرطوس10260016968هندأصالة ماجد علي742814207448

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.2320060سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد2001-01-01طرطوس10020012812منىزينة سمير محمد742914207449
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.8320200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1937.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-28طرطوس10280015187رجاءرانيا جابر ونوس743014207450
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1676.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-24طرطوس10280016186نايلهنيرمين سمير سليمان743114207451

معهد1995-12-11طرطوس10110000536سميحهنورشان جميل علوان743214207452

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال65.2120190مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-15طرطوس10090044784سماهرنور ذو الفقار ضوا743314207453

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال182.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15طرطوس10230009029نبيههراما سمير محمد743414207454

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10160111374ميادهعدي رامز حسين743514207455

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2237.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس10170010933انتصار  سليماننرمين علي سليمان743614207456
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1988-01-10طرطوس05180000964جميلهرويده رمضان علي743714207457
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.9520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01طرطوس10100018093سهامرشا فريز مسعود743814207458

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-20حماه05070020154وجيههلميس حسن داود743914207459
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1730.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10160031106فاديازينب أنور يونس744014207460

معهد1992-01-01طرطوس10230011035نهادريم صالح يوسف744114207461
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0120110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3632.0020190ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10090079030سمر القاضيايه ابراهيم عبود744214207462
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1983-04-25طرطوس10250006864جهينهروالت أحمد حسن744314207463

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.9020040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-04طرطوس10280002040ساميافتاة حسن ونوس744414207464

معهد1985-01-03طرطوس10230025376كاملهبرسكه صالح صارم744514207466

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.2820060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1988-08-27طرطوس10010131355سميهعلي شحاده سليمان744614207467

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال75.0820099ميكانيك
عامل مهني 

رئيسي
217

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118

411كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-05-30حماه05150043488وضحهبشرى محمود حسن744714207468

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10010143489هدىلجينة سلمان سلمان744814207469

409كاتب اولوزارة الماليةالال2289.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-25طرطوس10010146759هيامحال مالك بدر744914207470

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1989-09-22طرطوس10020023955غادهنهله علي خليل745014207471
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9420090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1585.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-04طرطوس10160116318سماهرلمى عبد الحكيم حسين745114207472
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2424.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-03-08طرطوس10160031091فاديارغد انور يونس745214207473

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال120.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-07-10طرطوس04020018607رجاءازدهار محمود بالل745314207474

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1990-01-01طرطوس10240006459عليارباب ابراهيم محرز745414207475
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1989-01-01طرطوس10010000980هندعال اسعد االسعد745514207476

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.0920100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-01حمص04120074236تماثيل شقوفمادلين ناجح ناصر745614207477

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1842.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160123270أملنور نايف محمد745714207478
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-06-24طرطوس10010111178املحنان سلمان احمد745814207479

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1990-01-28طرطوس10180003021نجاحهديل بسام عبد هللا745914207480
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5020090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-02-07طرطوس10090076359نايفهحسام محمود حسن746014207481
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال71.01200310

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2473.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01طرطوس04120071054ندىمنى علي خليل746114207482

الال332.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-09-01طرطوس10090009870نجاح شعبانغاده عيسى منصور746214207483

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1795.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-09-01طرطوس10120009878بسمهألين عيسى حبيب746314207484

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1993-01-02طرطوس10170028129لينااستفاني جرجس الجاموس746414207485
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.6720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

413كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10230014190ندىنرمين احمد علي746514207486

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

الال275.0020088كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-01-05طرطوس10160113671نافلهمحمد احمد درويش746614207487
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1997-01-03طرطوس10170000526نهالريان فؤاد ديب746714207488

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.0520170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-01-01طرطوس10010125087نديمه يوسفسوسن احمد يوسف746814207489

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال242.0020109التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1991-10-20طرطوس10010077957زهرمحمد شعيب ناصر746914207490

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10090109864فاطمهراما صالح الدين حمد747014207491

الال3003.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-06-01طرطوس10160001295فدوىغنى محرز موسى747114207492

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1984-01-01طرطوس10280007521أموندارين علي حمامة747214207493
المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال71.0020030مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-06طرطوس10100022437حنان بريقاغروب نزار بركات747314207494

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2353.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01طرطوس05100055335مروشمرح خليل سلمان747414207495

معهد1987-01-01طرطوس10040015985نبيالسناء علي علي747514207496
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-25طرطوس10120002796تمينه حسنعال يونس معال747614207497

الال3534.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1995-05-03حمص04230012435ريمهآالء نبيل الحسن747714207498
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1998-06-15طرطوس10100017605سميعهمادلين سامي محمد747814207499
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.8320180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال2743.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-08طرطوس10100025213رباهبا رياض سليمان747914207500

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

معهد2000-04-28طرطوس10160032629سماهرحال فايز لويس748014207501
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6620200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-13طرطوس10050012482رنانلمى ابراهيم تيشوري748114207502

معهد1993-05-20طرطوس10110008428يمناغدير احمد عباس748214207503
المعهد التقاني 

الصحي
الال64.9320150طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

411كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-20طرطوس10130002380نبيله كباسمانده صليبا كباس748314207504

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

الال283.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-28طرطوس10240001675كريمةرؤى مايز رسالن748414207505

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال244.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10120003892تمينهاديبه يونس معال748514207506
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-14طرطوس10100006673رسميههناء امين ديوب748614207507

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-27طرطوس10140000404اميرهرزان احمد ملحم748714207508

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-29طرطوس10010107422سمرمنار ساير فرحه748814207509

معهد1991-01-01طرطوس10010004996نجالايهم ابراهيم عباس748914207510
المعهد التقاني 

الصناعي
الال60.2020131ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

الال140.0020056أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-08طرطوس10020031297سعاديعقوب محمد محمد749014207511
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07طرطوس10160098576شاديهعلي محمد محمد749114207512

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-03طرطوس10220050579رديناساندرا رامي الجداري749214207513

معهد1999-01-09طرطوس10160138665نهادزينه نبيل الياس749314207514
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.8520180محاسبة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-01طرطوس10160052869يمنىهيلين سعيد ديب749414207515

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-03طرطوس10280020276مطيعهحسن محمد عبد هللا749514207516

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-07طرطوس10110026764نجاح ابراهيمنيرمين ابراهيم ابراهيم749614207517

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-18طرطوس10090035711حياةسمؤل توفيق سليمان749714207518

معهد1994-05-05طرطوس10160138638نهادسالي نبيل الياس749814207519

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.3920150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1978-09-24طرطوس10160023564هويداشيرين محمد سليمان749914207520
المعهد التقاني 

الهندسي
الال63.6420000إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10040009425ابتسامريم عبد الحميد سلمان750014207521

الال3255.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-10-23طرطوس10160121355بندرصفيه حليم حسن750114207522
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-14طرطوس10010156520سهيالمادلين علي ديوب750214207523

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020021أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-03طرطوس10130016086هيام ميافداء علي ميا750314207524

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-04طرطوس10110015854فائزهنغم صالح اسبر750414207525

الال300.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-04طرطوس10110032442رابيهرماح علي اسبر750514207526

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة الكهرباءالال2840.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-22طرطوس10120009492احالممحمد سامر حمود750614207527
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال346.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-07-11طرطوس10160093247اليسغانيا جاد هللا بولس750714207528
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-01طرطوس10240007858عائدهسمر محمد هندي750814207529
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-11-01طرطوس10260008023هيامعزيز علي سلمون750914207530
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.4620173تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1875.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010079369ودادخضر علي حامد751014207531

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-04طرطوس10130016095هيامسناء علي ميا751114207532

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2225.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10120009088سماهرميثم يوسف احمد751214207533

الال3448.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس04010158777احالماية سمير حسن751314207534
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-08حماه10090042860فاطمه كلثومصبا محمد فياض751414207535

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-14طرطوس10090012085جميلهاحالم ابراهيم حيدر751514207536

409كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010090078نادياصفاء عماد سليمان751614207537

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-06-14طرطوس10160088984فاطمةسوسن سعيد زاهدة751714207538
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال72.2120190شبكات حاسوبية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

معهد1994-05-10طرطوس05190014180غادهرجاء علي عيسى751814207539
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.2820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-26طرطوس10270013469حسيبه درويشرال حامد حسن751914207540

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1881.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-25طرطوس10090006704تماماسماعيل يحيى ادريس752014207541

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-25طرطوس05180008312سحر ملحمرلى علي غانم752114207542

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-18طرطوس10250011708دعدرحاب علي حسن752214207543
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040009147هيامأروى اسماعيل معنا752314207544
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-15طرطوس10110017781بديعهفاطمه ابراهيم عمار752414207545
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1980-02-03طرطوس10160151248نجاةرانيا عبد الحميد سليمان752514207546
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.0820010مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1610.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10220045345رغداء الحمويرؤى كاسر مقلب752614207547

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1535.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-03-30طرطوس10160138345سلمىمحمود علي سليمان752714207548

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1992-07-20طرطوس10260014762تغريدمريم محمد خدوج752814207549
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-20طرطوس10150012572نزههنرمين حليم نعمان752914207550

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس10010099639غادهياسمين احمد صالح753014207551

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال126.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10030009647حوريهسماح ديب ديب753114207552
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-23طرطوس10140000532عفيفهبنان احمد عبود753214207553

معهد1996-01-01طرطوس10040015999داللزينه محمد غانم753314207554
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9620160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال176.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-05-11طرطوس10090027074حياةعالء محمد الحواط753414207555

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-16طرطوس10050003021نجاحاناس سلمان عيسى753514207556

معهد1978-01-01طرطوس10160008406أميرةليال أحمد عاصي753614207557
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1653.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10160139916ماريهعلي ناظم بدره753714207558
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1987-01-01طرطوس10260022513ماريهريا محمود حسن753814207559

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.1920060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-03-02طرطوس10280003246مهادلورا سليمان محمد753914207560
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-01-30طرطوس10230014795هندندى مهدي اسعد754014207561
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.8420160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2001-04-20طرطوس10260002057بشرىيارا امين سليمان754114207562
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9120210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال1760.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010095116غصن عيشهزهره وليد محمد754214207563

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال3203.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-08طرطوس10100018849جهيده صالحليلى غياث حسن754314207564
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1614.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-20طرطوس10100033595فلايرراما ابراهيم الراعي754414207565

معهد2000-07-20طرطوس10160105362فاطمهغيثاء محمد عمران754514207566
المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.7820200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1999-07-01طرطوس10100011402انتصارمحمد خليل شعبان754614207567
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.7520191تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-17طرطوس10160041459هياممروى احمد عباس754714207568
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-25طرطوس10260013930جوهرهلينا محمد محمد754814207569

معهد1990-04-20طرطوس10170020242مريمفاطمه عيسى حسن754914207570

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.1720140مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

الال2795.0020135ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-09-01طرطوس10090006382هنديوسف تيسير ونوس755014207571
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة الماليةالال205.0019992علميثانوية عامةثانوية1980-07-12حماه05150074111آمنهرامي ابراهيم رمضان755114207572

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10280006278نهلهايباء يونس محمد755214207573

معهد2001-07-23طرطوس10160135687ودادمايا محمد علي755314207574
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال70.0320210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال2034.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-01طرطوس10010132137فادياريم محمد عبدو755414207575

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-04-01طرطوس10230010370شفيقهربا نديم محمد755514207576
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالنعم64.9920210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-10-21طرطوس10160079507غادههبة محمود احمد755614207577

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.9620210

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1993-03-27طرطوس10220014280زكيهنور محمد وسوف755714207578
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8720150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1976-04-18طرطوس10170040440نجيبهسهام رضوان طعمه755814207579
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال81.7319980مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10040008585سفيره علياحالم عادل معنا755914207580

معهد1993-05-05طرطوس10220003021صباحريم محمد صافي756014207581
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.7220150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1990-03-31طرطوس10220003012صباحروز محمد صافي756114207582
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال67.1820150

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-02طرطوس10090030838امينهثائر يونس غنوج756214207583

410كاتب اولوزارة الماليةالال1934.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-20طرطوس10160080785زهارخضر مديح محمد756314207584

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15طرطوس10110007154نبيلهنورا عماد عساف756414207585

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1669.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10180007600زينهبشرى محود تامر756514207586
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05180012863ابتسامنورا موسى زعزوع756614207587

معهد1994-09-09طرطوس10160149286ربىجوزيف نواف يوسف756714207588
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال64.2820150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-13طرطوس10180007302سميره مرعيغنوى علي أسعد756814207589
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال300.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-21طرطوس10100023263فهيمه عباسريما محمد ديوب756914207590
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-22طرطوس10240018333فاطمهسوسن خضر حمادي757014207591
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1994-01-01طرطوس10010126004عندليبالرا غياث يوسف757114207592
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.0520130تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1999-01-13طرطوس10020024082ليناهديل ابراهيم محمد757214207593
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال76.5420180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1983-09-05طرطوس10010001483منيرههند علي حسن757314207594

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.7120040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1997-01-15طرطوس10030013002هويدهرزان محمد جاسر757414207595
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.5920160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2028.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-28طرطوس10090037531فاطمهجواهر علي عبد هللا757514207596

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-15طرطوس10020003928رشيدهنرمين مسعف منصوره757614207597

الال2939.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-10طرطوس10160135855صباحاحمد علي حسن757714207598

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

معهد1994-07-01طرطوس10160142730زهورسماره حليم زيدان757814207599
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.7120160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1685.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-04طرطوس10090121390منىلوسيانا حسن فياض757914207600

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020018800ليناخضر محمد ابراهيم758014207601
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1986-08-15طرطوس10270004041جميلهغدى محمد علي758114207602
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.4920060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال2873.0020181ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-01-17طرطوس10030027963ناديا يوسفعلي محمد أبو علي758214207603
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

الال3136.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-01-22طرطوس10230009624سميرهرضا ياسين ملحم758314207604

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب ماليوزارة النقلالال315.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-07طرطوس10010159134وصالسيوف علي الجبل758414207605
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

409كاتب اولوزارة الماليةالال1731.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-17طرطوس10090121391منىروس حسن فياض758514207606

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2208.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-29طرطوس10010117982أمل حسنشيرين سهيل قطوفي758614207607

معهد1991-01-09طرطوس10100000849بدوررنا فرزات الشعار758714207608
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.2420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-14الالذقية06110031846سلمىنغم علي صالح758814207609

معهد1998-12-03طرطوس10220021334وفاءمنى جودت محمود758914207610
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال95.3420180معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-04-20طرطوس10160149291ربىجاكلين نواف يوسف759014207611

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال80.0420170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1995-09-20طرطوس10020020448رحابنغم حيدر حايك759114207612
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال91.1020150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-07-28طرطوس10160074357جميلهنادين ابراهيم ابراهيم759214207613

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

409كاتب اولوزارة الماليةالال1914.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-14طرطوس10160077079ناديا عليشهيارا ابراهيم الراعي759314207614

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1937.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-12طرطوس10160033728عزيزهرنيم فارس عبد القدوس759414207615

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-22طرطوس10010130745زكيهبشرى علي اسعد759514207616
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-24طرطوس10020030932سهىعال عيسى ابراهيم759614207617
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-15طرطوس10280011896داللديما ياسين جاسر759714207618

معهد1995-10-01طرطوس10230015221نجالاحمد مطيع ديب759814207619
المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.7720183تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1985-06-25طرطوس10160106146فاطمهعبير ابراهيم ابراهيم759914207620
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.1020060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-01حمص04030007868سلماسحر محمد خليفه760014207621
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3395.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-06-05طرطوس10160052328فاطمهجيانا نهاد حسن760114207622

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال238.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-12-11طرطوس10090124214جهيدهراميا سليمان المحمد760214207623
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

الال161.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-27طرطوس10160106621نهادوسيم نديم محمد760314207624
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال265.0020100تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1990-01-03طرطوس10100014804سفيرهرزان يوسف رمضان760414207625
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2000-10-07طرطوس10020002083أسماءأحمد عدنان رستم760514207626
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال65.1920210المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01طرطوس10120009602توفيقه احمدعبير ابراهيم احمد760614207627

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1619.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10280007553سوسنهديل ابراهيم حمامه760714207628

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10110002148احكامسمارة سليمان سليمان760814207629
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-01-04طرطوس10260028130عواطفرهف توفيق اسماعيل760914207630
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.1120170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

ثانوية صناعةثانوية1999-11-29طرطوس10020018290جميله جلولاحمد علي احمد761014207631
آليات ومعدات 

زراعية
الال3002.0020170

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال1579.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-01-29طرطوس10050027318مفيده صالحغيده توفيق شهله761114207632

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-20طرطوس10250000839سميرهعال فيصل علي761214207633
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1405.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-21طرطوس10040024510سحرنور عدنان ابراهيم761314207634

معهد1993-06-01طرطوس10100003277امينهأحمد محمد الحاج761414207635

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

الال74.1320150الطاقات المتجددة

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

409كاتب اولوزارة الماليةالال1803.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-01طرطوس10110023449عفاففاتن حسن زيدان761514207636

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1999-04-09طرطوس10160108356سهامعلي محمد حسن761614207637
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال76.7520201

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10110033821هناء الشبقهرنين قيس ابراهيم761714207638

معهد1984-09-02طرطوس10010127834اسمهانصفاء محمد حمود761814207639

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.8120050أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2353.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-07طرطوس10160108603فادياسالي طالل اسعد761914207640

الال295.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-06-27طرطوس10110015651وحيدةبثينة صالح سلما762014207641

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10090048871ليالإيناس علي محمد762114207642

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-23طرطوس10170028966أميرهمنال سليم ديب762214207643
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-05-16طرطوس10160059209ندىحسام شعبان ميا762314207644
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.1220201زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1986-04-07طرطوس10090002421وفاءايمان سمير صقور762414207645
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال76.9320060

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1986-06-04طرطوس10260010879صالحهرويده ابراهيم علي762514207646
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.3020110انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-19طرطوس10220017624سعادرنده علي شدود762614207647

معهد1998-01-14طرطوس10020008683سميرهبشرى سلمان نصر762714207648

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.5420200

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1981-06-01طرطوس10160133112نهادعبير علي حسن762814207649

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.2920010

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

الال126.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-01طرطوس10160153909سوريا حسينسوزان عزيز اسعد762914207650
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب اولوزارة الماليةالال145.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-02-01طرطوس10160155192هناسهى ابراهيم حسن763014207651

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

411كاتب اولوزارة الماليةالال136.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-02-01طرطوس10110032062سوريامارلين اسكندر ابراهيم763114207652

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1999-01-04طرطوس10230025055منىنور المنى جابر محمد763214207653
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.4420190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2208.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10100018185لوراراما محمد ميهوب763314207654

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية06220007464رشىحنين عبدهللا طالب763414207655

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-02الالذقية06120004832سهيله حسنرنيت فيصل علي763514207656

معهد2000-01-01طرطوس10160119599رابحهرؤى سالم ابراهيم763614207657
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.4020210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08حماه05030012578ليلىهاله صالح االحمد763714207658

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2057.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10280019082رقيه ابراهيمنرمين شفيق محمد763814207659

510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-21طرطوس10220004662منيرهحيدر ابراهيم الشمالي763914207660
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-06طرطوس10010123846اميمهحنان سليمان احمد764014207661

معهد2000-01-01طرطوس10250000088فاطمةريم علي ديب764114207662
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال78.6720200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

الال2203.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01طرطوس10220038320رغداءفله عالم محمد764214207663

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

412كتاب اولوزارة الماليةالال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1978-01-10طرطوس10220013848حليمهسمر سعد محمود764314207664

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020105أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-03طرطوس05150046097نديمهحسن نزار بدر764414207665
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10040025022اسيا سلهبعال محمود سلهب764514207666

معهد1990-01-05طرطوس04010630729سفيرهريم يوسف الياسين764614207667
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة
الال69.3620120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال160.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-14طرطوس10160096983مطيعهبشرى محمود عيسى764714207668
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10120015459حنينوار علي معال764814207669

413كاتب اولوزارة الماليةالال1653.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-23طرطوس10220040801جومانامادلين يوسف زليخه764914207670

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

وزارة الكهرباءالال255.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-03-01طرطوس10090042727عفافشاديه سالمي بدور765014207671
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1870.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-07طرطوس10280003017سوسنحال احمد محمد765114207672

معهد1992-08-19طرطوس10010001152سميرهعالم مالك شلهوم765214207673
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.3420166تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1981-05-09طرطوس10160004360تركيههدى بدر خليل765314207674
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-20طرطوس10160139653يمنسرور محمد عمران765414207675
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2353.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-18طرطوس10160055124حسناء حسنغيثاء احمد عيسى765514207676
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2458.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-10-21طرطوس10220040703عطافناريمان علي ابراهيم765614207677
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-02-11طرطوس10280001576لميهرويدا محمود محمد765714207678
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.3020110انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-07-25طرطوس10100010449فاطمهرهف صالح علي765814207679
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال71.6120180محاسبة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-23طرطوس10090015745نهادهبه عيسى عمران765914207680

معهد1993-01-04طرطوس10100007012خديجهرهف نبيل شمه766014207681

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.3120170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال314.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-04-29طرطوس10260002341مجيدهصالح محمد سلمان766114207682
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1885.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-06طرطوس10240018632سمرهديل وائل حمود766214207683

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

الال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-20طرطوس10240006560ليلىزهور محمود ديب766314207684
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1980-12-20طرطوس10010064104نعيمهمنال كامل يوسف766414207685
المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.3720020تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1406.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-20طرطوس10280019092علمابشرى محمد ابراهيم766514207686

معهد1999-06-01طرطوس10180007605نسرينأنيسه سامر تامر766614207687
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال69.8020210المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال2447.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-08-10طرطوس10160141653لوجينهزار محمد حامد766714207688
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

معهد1999-01-15حمص04120064859سناءصالح علي صافتلي766814207689
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.2920211تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال3627.0020170اتصاالتثانوية صناعةثانوية1998-05-16طرطوس10010088574عيده مردنبشرى سليمان عباس766914207690
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1991-02-05طرطوس10010001150سميرهعلي مالك شلهوم767014207691
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال64.1520170هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

النعم241.0019880كهرباءثانوية صناعةثانوية1968-02-25طرطوس10160083468حليمه عمرانوفاء سلمان يوسف767114207692
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الكهرباءالال3267.0020140ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-11-27طرطوس10160090707ريمهخاندرو سعيد عيسى767214207693
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10030040443زينب الجرديعلي غاندي ديوب767314207694

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-13طرطوس10240006605هندراما محمود ديب767414207695
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-07طرطوس10240006589هندديما محمود ديب767514207696
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

412كتاب اولوزارة الماليةالال1736.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-08طرطوس10270023187شمسهنور محمد دلخ767614207697

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1993-01-27طرطوس10220015161روجينرانيا علي راضي767714207698
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.5020130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال2206.0020137أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10280016829اكتمالمجد علي سلوم767814207699
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2057.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110026266وفاءرغد عيسى حرفوش767914207700

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-05طرطوس10280012030حميدهعزه عزيز ميهوب768014207701

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-12طرطوس10010108008ابتسامعلي محمد فسخة768114207702
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01طرطوس04120042600ثلجه الموسىحياة احمد خلف768214207703
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1992-06-01طرطوس10240017908آمنهالرا حيدر خضر768314207704
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.6520130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-06طرطوس10260029152فاطمهاكتمال محمد سالمي768414207705
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25طرطوس10010156436غاليهسمر محمد وسوف768514207706

510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-13طرطوس10170036405كاملهحسان محيا الطويل768614207707
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-20حمص10160024213فاطمهمنى محمود محمد768714207708

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1311.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10110013367هيفاء ديبويانا ابراهيم حمود768814207709

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020027767منالنور الهدى عمار سقور768914207710

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01طرطوس10030027253انتصارامين عاليا جمول769014207711

معهد1997-03-01طرطوس10160098579شاديهعيسى محمد محمد769114207712
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.1320173تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

412كتاب اولوزارة الماليةالال147.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10260013401دعدأليدا نظير حسن769214207713

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17طرطوس10090048766ناديهرهام علي شدود769314207714

معهد1984-10-15طرطوس10020011857أميرهدالل يوسف محمد769414207715
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال65.8020050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-10طرطوس10010036761سميحه غنومعال محسن حمدان769514207716

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1700.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-10-10طرطوس10270014494روتينيااحمد لؤي بلول769614207717
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10280002904رغداعال صالح علي769714207718

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020104علميثانوية عامةثانوية1991-09-10طرطوس10160122426مريمحيدر اصف محمد769814207719

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1990-03-08طرطوس10090053375نوالخضر سلمان سعود769914207720
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.23201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-23طرطوس10170011206عدالرنا سليمان ديب770014207721

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-24طرطوس10090075618عليا ماضيعلي نصر ملوك770114207722

409كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-24طرطوس10040005679فاطمههناء عبد الكريم محفوض770214207723

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-10طرطوس10100011182حياهرؤى محمود احمد770314207724

معهد1991-11-13طرطوس10030021500حياةحازم عدنان سالمه770414207725
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال74.4320128

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10150004425غيداءراغده باسم صالح770514207726

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1537.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-10طرطوس10260005260نوال ياسينساره حسين يوسف770614207727
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020061أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-19طرطوس10280014034جهيدهشريف جابر حسين770714207728
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-08طرطوس10160049696ناديا رحالهديل نديم محمد770814207729

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-10طرطوس10260002084خديجهزينه كامل سلمان770914207730
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال2825.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-02-17طرطوس10160070905ناديا خردقصبا راتب درويش771014207731

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-09طرطوس10110019863اشواقمجد ياسين ميهوب771114207732

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-03طرطوس10040004150جناةحنين ياسر محمد771214207733
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال2204.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-26طرطوس10230005069فلايرريم سامي ابراهيم771314207734

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1487.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-03طرطوس10040030016اسمهغدير جهاد بركات771414207735

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1989-04-13طرطوس10030011837هاجرربيع مرشد محمد771514207736
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.1720138ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1865.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-04طرطوس10160104180زوزانورود جمال أحمد771614207737
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة الكهرباءالال3022.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01حمص04010830991هناءرهف نبيل طيبه771714207738
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2001-06-11طرطوس10010109860ثناءحنان محمود عجوز771814207739
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحة1138فني أشعةوزارة الصحةالال73.1020210أشعة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160102055روزهيارا رمضان علي771914207740

ثانوية صناعةثانوية1995-03-21طرطوس10040029745بثينة شغريمريم عيسى شدود772014207741
أنظمة التشغيل 

والبرمجة
الال3433.0020130

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20طرطوس10090078559علياريم محمد يوسف772114207742

الال268.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-02-02طرطوس10220016009يمناديمه محمد محمد772214207743

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

الال2566.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-05-14طرطوس10090024623ودادعبد الرزاق نبيل نجمه772314207744
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20طرطوس10040001138نجيبهمنال عبدالكريم دغمه772414207745

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-15طرطوس10220031977نجاح عليرنى عبد اللطيف سليمان772514207746
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10طرطوس10040024319ليلىسناء مصطفى رجب772614207747

الال364.0019980كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-07-01طرطوس10160104412بدرية بلولفاتن محسن بلول772714207748

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

411كاتب اولوزارة الماليةالال128.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-10طرطوس10110013898اسمهانايمان محمد عاقل772814207749

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3129.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-15طرطوس10160088954فاطمهسالي سعيد زاهده772914207750

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-21طرطوس10160023323سعدهداليا سلمان ابراهيم773014207751
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-24طرطوس05110020960وفاء السليماننور سمير عكاري773114207752

الال2628.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01طرطوس10160127686اميمهآلين نادر اسكندر773214207753
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1984.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-20طرطوس10040004171جناةانعام ياسر محمد773314207754

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10220046176ليبيامرام صالح ديب773414207755

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10حمص04230015381رانيهسناء ياسر الضايع773514207756

الال3410.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-10طرطوس10270005865سوزانعلي يوسف عمار773614207757
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-11طرطوس10220021576عفافيارا عدنان بدران773714207758

معهد1991-11-01الالذقية05100060242زهورهبه حسن زيد773814207759
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.7720140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10110012503حيجةعتاب احمد برهوم773914207760
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الال254.0020018حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1983-04-01طرطوس10150009842كوثرتامر علي يوسف774014207761
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-10طرطوس10010207571جهان بلوليارا محمد ناصيف774114207762

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-14طرطوس10160134503نوفبراءه سلمان علي774214207763

الال2532.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-01طرطوس10120008452سعدهحال سليمان شاوش774314207764
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-30طرطوس10140003694عبلهسوسن حسن شاهين774414207765

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-01طرطوس10160055182غادهتهاني منهل منصوره774514207766
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3241.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-01-01طرطوس10160124147فيروزعلي مناف عثمان774614207767
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01طرطوس10010107525فاطمه ونوساريج علي فسخه774714207768
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-20طرطوس10090023982بلسمرناز ايمن خضور774814207769

الال306.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-05طرطوس10090024592دالل صالحرزان مرشد نجمه774914207770
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد2001-08-04طرطوس10110028859سعادسلمى حسن احمد775014207771
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.8820210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10090115581الهاممنير حسين محمد775114207772

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-17طرطوس10160034348لمياءبشرى محمود احمد775214207773

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1477.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-20طرطوس10120008449نوالساره غسان شاوش775314207774

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01حمص04060029621ملكهوفاء عبد الكريم الحسن775414207775

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-08طرطوس10160034310غاليه جبورعبير محمد احمد775514207776

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01طرطوس10280009260نبيلهلورين محمد سالمه775614207777

معهد1980-06-07طرطوس10220004487اسمهانذو الفقار جودت دخيل775714207778
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال70.2520067

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1998-07-27طرطوس10100008232وجيهاروال مهدي منصور775814207779
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال71.6520190محاسبة

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-24طرطوس10160018024هدىريم احمد ربيع775914207780

410كاتب اولوزارة الماليةالال1574.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-12طرطوس10160108861الهامكلودا عدنان ابراهيم776014207781

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090008783فاديا حيدررند مضر عبيدان776114207782

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10280004194جوهرهميساء يحيى حمدان776214207783

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-25طرطوس10220023727عليانرمين مالك حبوب776314207784

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس06120029733غصونريما ناصف صالح776414207785

معهد1990-01-10طرطوس10150014263عائدةعال سلمان سليمان776514207786

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.4920100مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-15طرطوس10270003206جهينههال احمد مصطفى776614207787

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-20طرطوس10010130110سكينهشيرين معال غانم776714207788

409كاتب اولوزارة الماليةالال126.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-12-11طرطوس10020012930روزا محمدنوره محمد محمد776814207789

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-01-01طرطوس10020029185ليلىرهام مالك حسن776914207790
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال61.2620130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-10طرطوس10040017474أميرةإيمان محمد ناصر777014207791

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2121.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-22طرطوس10260021163فهيدافاتن محمد دره777114207792

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-04طرطوس10090056584ميساءيارا علي ميهوب777214207793

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال173.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-16طرطوس10030024868بديعهنسرين كامل يوسف777314207794
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-03طرطوس10160141170سلمىنسرين فهد ديوب777414207795
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020041287صفاءمرح سليمان مره777514207796

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-22طرطوس10010027380فداءسونيا حسن غانم777614207797

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-16طرطوس10090019825غاده حلومضحى رامز حلوم777714207798

الال273.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-05طرطوس10020039847مفيدهغيداء مظهر حسين777814207799

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040024954سميهرهف محمد شبلي777914207800

معهد1998-01-10طرطوس10260026013مهاساره سمير غانم778014207801
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.4320170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال145.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-07طرطوس10100021727سهاماحمد عبد هللا حرفوش778114207802
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

الال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-06طرطوس10160064750آمالعالء عدنان احمد778214207803
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال2614.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-08-27طرطوس10260023325دعدلورين حسن ابراهيم778314207804

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1988-04-06طرطوس10040002267خديجهسوسن علي موسى778414207805

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.4620110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-13طرطوس10170003025صباحنغم أحمد سليمان778514207806

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-01طرطوس10160160764حسناوفاء نسيم حسن778614207807

الال3156.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-17طرطوس10160075942هندسوسن حسن حسن778714207808
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01طرطوس10040002389هاالمهيد نديم حميدوش778814207809

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-13طرطوس10170003026صباحرنم أحمد سليمان778914207810

410كاتب ماليوزارة النقلالال270.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-06طرطوس10160126465رابياشهيره مصطفى عمران779014207811

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-25طرطوس10150000954نعيمهديما هيثم عباس779114207812

وزارة الكهرباءالال2613.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-09-01طرطوس10230014866فكتورياعلي محمد رمضان779214207813
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

الال2364.0020192تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1998-06-20طرطوس10050016118انتصارمحمد محمود يوسف779314207814
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-29طرطوس10090038966حياةصبا شزيع عمار779414207815

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1254.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01طرطوس10160071568نهاكنانه محمد ابراهيم779514207816
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-28طرطوس10280005320ماريهوسام اسماعيل مرهج779614207817

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10110010722سميرةلجين علي برهوم779714207818

413كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-01-22طرطوس10220022432ماريهريما عبد الكريم بدران779814207819

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1658.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10110029375ثرواترؤى محمد حميدان779914207820

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-24طرطوس10010056538ايسردلع محمود حسين780014207821

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2172.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-16طرطوس10160037609هناء وسوفعبير منير ملحم780114207822

الال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-05طرطوس10270007719حليمهرويده محمود ديوب780214207823
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1988-06-25طرطوس10010030400صباحسالي ابراهيم خضرا780314207824
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6820080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-02طرطوس10010122380سكر حسيننورا سليمان حسين780414207825

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-18طرطوس10220018561نجاحهازار منتجب يوسف780514207826

الال269.00201110كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-05-02طرطوس10160068170املسعيد بركات السيد780614207827
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-21طرطوس10160146103نوال الحسنعرين عبداللطيف الشمالي780714207828

الال240.0020051حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1987-04-15طرطوس10160003812نوالعلي سجيع نيوف780814207829

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-07طرطوس10010141254اسيدهصبا بهجت عيسى780914207830

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1643.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-07طرطوس10120016055سميرةعبير رئيس اسعد781014207831
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-30طرطوس10160123072رابيانسرين مصطفى عمران781114207832

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال142.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-12-15طرطوس10160160378ربيحهرجاء علي عباس781214207833

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-14طرطوس10100030754يمنىلين مفيد مسعود781314207834
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-10طرطوس10110036470مفيدةدعاء لؤي شاهين781414207835

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-11طرطوس10090021924نبيله سلطانيبتول ابراهيم اسماعيل781514207836

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010096369هيامهيما اديب الديب781614207837

409كاتب اولوزارة الماليةالال1681.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-10-31طرطوس10010127139عواطفراما اورانس ابراهيم781714207838

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال1752.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-13طرطوس10270017608سيفاعلي حسين ديبو781814207839
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-22طرطوس05150042271نعيمهلمى محمد يوسف781914207840

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال109.0020004علميثانوية عامةثانوية1982-10-07طرطوس10110011311هنداسامه محمد برهوم782014207841

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

410كاتب اولوزارة الماليةالال1776.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-08طرطوس10160146528دارين محمودلمى منير محمود782114207842

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-31طرطوس10090005470سعادهبة عبد الرحيم عاصي782214207843

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-25طرطوس10160141256انتصار احمدعال عبد اللطيف صالح782314207844

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-25طرطوس10050010339سالمزينا سليمان حسامو782414207845

الال3601.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-03-21طرطوس10160131792نبيلهعال بسام السلوم782514207846
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2085.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090047349نهالنور فواز صبوح782614207847

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1712.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-13طرطوس10280004293شفيقههادي احمد القاضي782714207848
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-10طرطوس10010079516سهيلهناريمان كاسر خضور782814207849

الال283.0020090تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1992-01-01طرطوس10090029765نداءرشا صديق نجمو782914207850
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-28حمص04120072891مركزانراوند رزق ناصر783014207851
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2061.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-31طرطوس10280010896نوالنغم محمد احمد783114207852

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20طرطوس10010166726نداهاال نبيل معال783214207853

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1739.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-05الالذقية10160071533نهاأريج محمد ابراهيم783314207854
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1256.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110022301يسرى ديبورقيه محمد وردي783414207855

الال134.0020048علميثانوية عامةثانوية1986-09-14طرطوس10010144895ندىغدير جناد جحجاح783514207856

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-07طرطوس10230020312منى عليدالل سليمان عيسى783614207857

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-02طرطوس10160057527ندى سليمانرهان دباح سليمان783714207858
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10140008186لينارماح محمود حمادي783814207859

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-20طرطوس10160073939اميرهبلسم عبد الكريم حسن783914207860
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01دمشق10100033048ودادعال عبدهللا سلطون784014207861

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-28طرطوس10010040751سعادسلوى احمد زيدان784114207862

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10010093996سعادحال احمد زيدان784214207863

الال3416.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01طرطوس05160034982مريممرام منير ياسين784314207864
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1756.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10100026920عزيزهرحاب نزيه خزام784414207865
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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نعمال309.0020099تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1990-03-08طرطوس10010001196علياأحمد علي يوسف784514207866
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2862.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-11طرطوس10160083061زينهعلي يوسف شاهين784614207867
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

411كاتب اولوزارة الماليةالال166.00200810علميثانوية عامةثانوية1989-10-02الالذقية06090117938وصالغيدق آصف عباس784714207868

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

الال2229.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-05طرطوس10010088457بسمهسالي ياسر منصور784814207869

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

معهد2000-01-03طرطوس10010018514هدىهدى جمال راعيه784914207870
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.8720200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-18طرطوس10010088455بسمهنور ياسر منصور785014207871

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-02طرطوس10110020977جميلةسالم احمد سلهب785114207872

409كاتب اولوزارة الماليةالال1775.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-20طرطوس10010089122افراحلجين ماهر بلول785214207873

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-16طرطوس05010820862ورودبشرى موسى المنصور785314207874

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01طرطوس10260011483عزيزهمنار علي عبود785414207875

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-02طرطوس10090009606فاطمه ضاحيرويده احمد منصور785514207876

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-07-14طرطوس10090007110سعاد الخطيبشاديه محي الدين عاصي785614207877

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2050.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-30طرطوس10280020252كفاعبير علي زهره785714207878

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020035أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-23طرطوس10090041912صباحبشار علي بكور785814207879

409كاتب اولوزارة الماليةالال1689.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05120054203هدىنتالي أحمد االبراهيم785914207880

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال3199.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-05-10طرطوس10160083025زينهليليان يوسف شاهين786014207881

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-08طرطوس10130011352اعتدالنورا خليل الشاعر786114207882

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-15طرطوس10090048069نهال شدودرغد فواز صبوح786214207883

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30الالذقية06110077238املينمي علي علي786314207884

وزارة الكهرباءالال310.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-09-01طرطوس10020023985فتاةمفاخر علي علي786414207885
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01الالذقية06110055151ملكهإيمان مخلوف احمد786514207886

الال2153.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160081012نائفهيارا جابر اسعد786614207887

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-03طرطوس10220032701سعادةسماهر علي عيسى786714207888

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2150.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-09حماه05190010067سهامسارة سلمان خليل786814207889

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10160070958ماريه مصطفىمنال احمد محمد786914207890

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-12طرطوس10240004907منيفهسماهر علي عباس787014207891

الال268.0020030حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1983-01-02طرطوس10160142287جوريهحسن سليمان العجي787114207892
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2035.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-01طرطوس10170030048فريزةمايا محمد سعود787214207893
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-25طرطوس10170016140نظميهنور يوسف علي787314207894
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

نعمال2855.0020180التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1999-07-01طرطوس10040011923احالمثائر محمود حلوم787414207895
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-16طرطوس10100014963سحر عليحنان يوسف احمد787514207896

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1758.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-29طرطوس10170030090فريزهرفاه محمد سعود787614207897
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-05طرطوس10090085934فدوىأميره غانم العده787714207898

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1714.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-03طرطوس10120011060هندعال عبد اللطيف معروف787814207899
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1849.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-27طرطوس10230017423صفاءريم علي محمد787914207900

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1913.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10120004094سهام ريشهوعد حبيب الصارم788014207901
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2304.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-17طرطوس10170039621انتصاراحمد محمود عباس788114207902
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-03طرطوس10110013564حسنامرح محمد احمد788214207903
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2095.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020008480باناريم مفيد نصر788314207904

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال374.0019990كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-05-06طرطوس10010023198فدوىحسان عزيز برهوم788414207905
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال2414.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-15طرطوس10010145283منالمرح علي مصطفى788514207906

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

413كاتب اولوزارة الماليةالال1571.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-07حماه05180026629ميرفتايا عزيز اسعد788614207907

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-04الالذقية06110024530منى سبوربثينه عيسى الشيني788714207908

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-30طرطوس10230005912وفاءرنا احمد زيدان788814207909

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-19طرطوس10010136543فاطمهنبيله علي حمود788914207910

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال130.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-01-20طرطوس10160015316فدوىوصال محمد ابراهيم789014207911
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2193.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-05طرطوس10090108937صفاءهنا حسين نعامه789114207912
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-20طرطوس10010055260فريزهرامى احمد دلول789214207913

412كتاب اولوزارة الماليةالال123.0020015علميثانوية عامةثانوية1982-08-30طرطوس10030027187فاطمهعلي محمد داهود789314207914

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20إدلب07010040104ليلى أسربفوز رضوان حاج أسعد789414207915

409كاتب اولوزارة الماليةالال1607.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-01طرطوس10010112408ليندهيارا فؤاد االحمد علي789514207916

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

766 من 299صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال2041.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-18طرطوس10010122182جويسيلين جمالهسعاد طاهر حمود789614207917

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1992-03-05طرطوس10170036202زينبحال علي محمد789714207918
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1905.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-10طرطوس10090025722محاسنهمام سليمان عروس789814207919
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3479.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-27طرطوس10230009195سميهعبير موسى صالح789914207920
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020045علميثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10120004403رشيدهاياد عيسى اسعد790014207921

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20طرطوس10170000578نهالسكينه فؤاد ديب790114207922

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-21حماه05190009204منىرنيم علي ابراهيم790214207923

414كاتب اولوزارة الماليةالال1828.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-25طرطوس10100010539جميلهسليمه حسين علي790314207924

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01حماه05190023942منيرههبه عصام علي790414207925

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-01طرطوس10110017871داللمنار حيدر عاقل790514207926

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10010155172جهينههبه جابر داود790614207927

409كاتب اولوزارة الماليةالال156.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-05-19حمص10010073009عدنهرانيا محمد كمال790714207928

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

الال298.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-05-10طرطوس04010171840ثمينهالبرين خليل علي790814207929
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01طرطوس10280003143ودادنورشان غسان سليمان790914207930

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-05طرطوس07120017117انعامهناء محمود األحمد791014207931

الال1647.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-11طرطوس10100010535جميلهسميا حسين علي791114207932

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1984-05-09طرطوس10020011667ناديامازن درويش محمود791214207933
المعهد التقاني 

الصناعي
الال60.0220068ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

411كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-31حلب02020387570هالهآسيا محمد محجوب791314207934

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

الال314.0020110تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-09-03طرطوس10160019699هناءرزان حمزه قرحيلي791414207935
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

410كاتب اولوزارة الماليةالال1856.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160135147عبير عمرانلينا بسام طوقان791514207936

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

414كاتب اولوزارة الماليةالال2125.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-28طرطوس10100010525جميلهثراء حسين علي791614207937

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01طرطوس10040014119حليمهرشا علي عبود791714207938

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25طرطوس10140011518دعدغدير نصر وسوف791814207939

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-23طرطوس10280001743مريملمى سامر خليل791914207940
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-05طرطوس10010146265سالمأحالم نوفل حسين792014207941

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10طرطوس10010122067حليمهرشا علي حلوي792114207942

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-10طرطوس10160070082يسرىلينا ابراهيم الشمالي792214207943
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-22طرطوس02030000680ازدهارشذى شعبان ميهوب792314207944

الال2400.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-23طرطوس10260010059رجاءمجد سهيل سلمون792414207945

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1819.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-01طرطوس10240017865آمنه سلمانأمل حيدر خضر792514207946

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25طرطوس10030012084نادراراميا يوسف حربوقي792614207947

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08طرطوس10160041468عدلهرشا يونس عباس792714207948
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-14طرطوس10090054943منىمنال وجيه بالل792814207949

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10160040997نادياريم سليمان عيد792914207950
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة الكهرباءالال3146.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-07-15طرطوس10160109583رويده يوسفهبه جابر خليل793014207951
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-02طرطوس10280010082فتاةاروى سمير سالمة793114207952

الال291.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-07-01طرطوس10010128404هندريم ابراهيم سليمان793214207953
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

414كاتب اولوزارة الماليةالال2058.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-29طرطوس10100033525رجاءصبا مازن عطيه793314207954

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20طرطوس10160099136دالياعلي محمد هداد793414207955
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-10حماه05150090961أميره ابراهيمزينه اسماعيل اسماعيل793514207956

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال277.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-25طرطوس10050024889عيوشدولت محمود البكري793614207957

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-24طرطوس10160095919منى كويسراما علي حسن793714207958
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-05طرطوس10010061837ملكهروزان يوسف عباس793814207959
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-31طرطوس10220042829باسمهايمان منصور عيسى793914207960

الال188.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10140006956ثرياآالء منذر غانم794014207961

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-25طرطوس10100013389رئيسهرنيم خليل حسن794114207962

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1653.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-23طرطوس10220008446ديماعلي محمد معال794214207963

410كاتب ماليوزارة النقلالال308.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-03طرطوس10160131121لمياءشيرين أسعد عباس794314207964

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-05طرطوس10250004242نديمهاحمد نديم ديب794414207965
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2109.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-22طرطوس10090021706لواحظ عيدروان هاني محمد794514207966
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-07طرطوس10010068929سهاملينا محمد دغمان794614207967

وزارة الكهرباءالال3068.0020174ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-09-01طرطوس10030018999عائدهعلي شريف اسماعيل794714207968
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10260036292سعادليال علي علي794814207969

410كاتب ماليوزارة النقلالال301.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-20طرطوس10160007126كوكبماجدة عماد رهجة794914207970

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات
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410كاتب ماليوزارة النقلالال289.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-24طرطوس10110016389سلمىنسرين منيع اسمندر795014207971

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-15طرطوس10280018611وجيهاليندا ابراهيم محمد795114207972

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-04طرطوس10030012163وفاءسمر محمد مونس795214207973

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1964.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-27طرطوس10270012937خديجهبراء نزار محمود795314207974

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-20طرطوس10230002990فاطمه يوسفنرمين سليمان علي795414207975

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2272.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-19طرطوس10160139139سهى داودهبه محمود حسن795514207976
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-10طرطوس10230005057زينبعلي صالح ابراهيم795614207977

409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020074علميثانوية عامةثانوية1988-05-03طرطوس10010011121عائدهمحمد نعمان احمد795714207978

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1977-10-27طرطوس10260027396نجالإناس علي حمدان795814207979
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-06-13طرطوس10110033464شفيقهلميس احمد سليمان795914207980
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1701.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03طرطوس10040024945مفيدهروان علي شبلي796014207981

413كاتب اولوزارة الماليةالال2010.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-28طرطوس10230018311هناديمايا حيدر أحمد796114207982

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال259.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-09-10طرطوس10010033522محاسنسماح سمير علي796214207983

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-15طرطوس10010068253وجيههحسن جابر علي796314207984
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-13طرطوس10010069849فاطمهسناء ياسين يوسف796414207985

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1925.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10170018045منى احمدبراءة عبد الكريم وسوف796514207986
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10090075616علياهبه نصر ملوك796614207987

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10090005036فاطمهمريم عبد هللا صقر796714207988

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01طرطوس10100018267يمنىلمى مفيد مسعود796814207989

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30طرطوس10010143528ليلىأريج جهاد عيسى796914207990

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال246.0020124علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160084469املينعلي احمد علي797014207991

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1952.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10230018316هنادييارا حيدر احمد797114207992
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10040023271ايراثحال موسى كناج797214207993

الال289.0020109تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-01-01طرطوس10160076613رمزهمحسن احمد حيدر797314207994
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-05طرطوس10010151793رشايارا محسن حمود797414207995

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-28طرطوس10010167672نوراراما محمد شدود797514207996

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010132908مريمهال ناصر شدود797614207997

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1814.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-27طرطوس10020023960غاده ابراهيممنار علي خليل797714207998
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-06طرطوس10010095372ندىلمى نوفل اسماعيل797814207999
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-02-15طرطوس10280003931ودادميس منذر مرهج797914208000

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.7120160إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1743.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10100029618مطيعهيارا ياسر داؤد798014208001
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-03طرطوس10230007921حسنهنجوى أحمد ابراهيم798114208002

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10010066681نسرينماري سليمان العلي798214208003

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1671.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10100027474فداءنورا غياث احمد798314208004
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-19طرطوس10010104702غصونمريم سلمان سلمان798414208005

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2345.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040008227اسمه بركاتليال جهاد بركات798514208006

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-03طرطوس06190010066رابيانادين باسم حريبة798614208007

409كاتب اولوزارة الماليةالال2417.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10010122108سناءغاده ياسر احمد798714208008

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10010092143سناءسماره محمد ابراهيم798814208009

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-06طرطوس10160081960ميادهآالء موسى محمود798914208010

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-03حمص04010175351نوالدارين حسن عجي799014208011

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-11-20طرطوس10100020652فائقة كفاسمر يوسف عاصي799114208012

409كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-02-25طرطوس10160004681نجالعلياء فيصل منصور799214208013

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-02-22طرطوس10030000207انصافأحالم محمد الماغوط799314208014

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال68.6620210أسواق مالية
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2266.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-06حماه05070026968ساميهبراءة محمد ديب799414208015

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-27طرطوس10090000602رهيجهبشرى محمد السليمان799514208016

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1777.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-08طرطوس10010130453فاطمهايمان جودات ابو رحال799614208017

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال144.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-05-27طرطوس10280007775غادهمها محمود غانم799714208018

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-07طرطوس10160138695سماهررفيف علي علي799814208019
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20طرطوس10090012580نهلهنيرمين علي ضاحي799914208020

410كاتب ماليوزارة النقلالال2924.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-25طرطوس10160081956مياده عبد اللطيفثراء موسى محمود800014208021

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2306.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-10طرطوس10010139477ديبةبتول عادل رمضان800114208022
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1684.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-10طرطوس10280007780غادهزينه محمود غانم800214208023
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال3429.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-04طرطوس04120005239سعدهنسرين حسن عرابي800314208024
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

409كاتب اولوزارة الماليةالال1943.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-20طرطوس10010149072هنديهنور محمود غانم800414208025

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال2020.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10010092642ساميهلينه عيسى الشمالي800514208026

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-19الالذقية06230005763بدريهليليان فهد سلطان800614208027

الال1597.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10010133728ساميهريم وسام حيدر800714208028

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

الال2976.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-09-10طرطوس10110016410غيثاءروزان مصطفى سليمان800814208029
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-26درعا12060001852باسمهغدير سهيل الحمصي800914208030

الال212.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-06-14طرطوس10160038546يسرهبة عماد الدين محمد801014208031

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية104قاطع فاتورةوزارة التربية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05090013875فتاةنورا عدنان شحود801114208032

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-04حمص04030024097حياةرنا فايز شلهوب801214208033

معهد1997-01-25طرطوس10270015855نادياوالء هيثم سليمان801314208034
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.0020190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال195.0020096علميثانوية عامةثانوية1991-10-19طرطوس10260033186أديبهريان عدنان سليم801414208035

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1976-03-20طرطوس10030012903شفيقهنجود موسى رمضان801514208036
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-01-20طرطوس10020031393اسيافاطمه محمد مرعوش801614208037
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال72.2220150معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

معهد1995-01-06طرطوس10050015205سالمزينب حسين ممصطفى801714208038
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-01-02طرطوس10090013414ساميارشا احمد ضاحي801814208039
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال72.5120200تخدير

معهد2001-01-02طرطوس10090013416ساميارهف أحمد ضاحي801914208040
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.6620200تخدير

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال287.0020117نجارةثانوية صناعةثانوية1993-06-14طرطوس10010114865فاطمهعلي هيثم خلوف802014208041
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال1848.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-06طرطوس10020027619جمانهاسيا عبد هللا سقور802114208042

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2326.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010145007سعدهيمام فائز شلدح802214208043

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-07طرطوس10040027091سماهراحمد علي علي802314208044
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15طرطوس10120003293جميلهسوسن ابراهيم صبح802414208045

معهد2001-01-18طرطوس10020005242غيثاءآية محمد الكردي802514208046
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال81.5220210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-06-10طرطوس10010082465سميرهآيه هيثم سليمان802614208047
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال79.5220200المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة الكهرباءالال3390.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-08-29طرطوس10020008186سوسنحسن احمد اسعد802714208048
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1996-01-01طرطوس10010039164عليايوسف حسن الناصر802814208049

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.9120212

مصرف 

سورية 

المركزي

406مراقب مساعدوزارة المالية113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-24طرطوس10220027077دعدداليدا علي عيسى802914208050
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-21طرطوس10160130297نهابتول فادي حسن803014208051
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1466.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160080374المانيابشرى آصف زينه803114208052
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الال277.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-14طرطوس10160008667غادهغيداء يونس ديوب803214208053

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-22طرطوس10270000804مصريهشروق سليمان معال803314208054
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد2001-04-10طرطوس10040023288انتصارلجين احمد حمد803414208055
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.0720210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-01-01طرطوس10040016725ليلىليليان سامي حصيني803514208056
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال73.8220150تخدير

الال2876.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-06طرطوس10160125237يمن ابو عباسبتول توفيق يوسف803614208057
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1999-08-19حمص04120091821علياعلي محي الدين سلمان803714208058
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9820190تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1998-01-25طرطوس10160137916سحرعلي محمد سليمان803814208059
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.0220192تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01طرطوس10120017302جميلةاصالة ابراهيم صبح803914208060

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-07طرطوس10220035235داللهديانا محسن علي804014208061

معهد1990-03-27طرطوس10260006000بديعهربيع محمد شاهين804114208062
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال68.00201210

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص10010003188صباحنانسي اسكند محمد804214208063
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1981-01-01طرطوس10140013559زهرربى محمود جنود804314208064
المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.3520030انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10270022516وضحهعفراء حسين عامر804414208065
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020095أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20طرطوس10090039513بسيمهايمن محمد دبول804514208066

معهد1976-01-30طرطوس10160154619زاهيهرانيا رجب الحايك804614208067
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.8719960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-20طرطوس10270007294املهنادي محمد داؤد804714208068
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

معهد1982-01-08طرطوس10010163511نومهعبير علي صبح804814208069
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.1220010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-01-26طرطوس10110027740ميساءرهف محمد محمود804914208070

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

نعمال76.7820210تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

الال2960.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-09-05طرطوس10090046887كوثرعلي احمد ضوا805014208071
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2105.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-22طرطوس10220035239داللهيارا محسن علي805114208072

معهد2001-01-01طرطوس10160060683صباحزينب سمير اسماعيل805214208073
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةنعمال68.2020210مخابر

معهد1984-08-01طرطوس10270007688يسرىميرنا نزار حمود805314208074

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.2320060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10020035406عبير سلمانضحى خضر دله805414208075

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-20طرطوس10010125886جمانه حمدانروال يونس غانم805514208076
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-04طرطوس10030006964رتيبهسراء علي قاسم805614208077

معهد2001-05-30طرطوس10230000665غزالههديل حيدر خضر805714208078
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.5520210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-10طرطوس10010055586فداء ناصرهبه عاطف الزماطي805814208079

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-01طرطوس10010147998جمانهسمر يونس غانم805914208080
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27طرطوس10010112601نبيهاسناء محمد البودي806014208081
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-01-01طرطوس10010136653زكيهنورشان صبحي دوالت806114208082
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال72.9020160

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال340.00200910نجارةثانوية صناعةثانوية1991-05-01طرطوس10260006759مفيدهعالء غسان سليمان806214208083
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1986-09-02طرطوس10270010979نظيرههيفاء رجب ابراهيم806314208084

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.5020090سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1535.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-02طرطوس10010153428اعتدالريم محمد عباس806414208085

معهد1983-01-01طرطوس10150006763حياهعفراء احمد بدور806514208086
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6120020تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1994-06-20طرطوس10160108226ساميةرونا رضوان ربع806614208087
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0720150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال276.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-07-23طرطوس10260009182سليمه ديوبأحمد محمود أسعد806714208088
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1984-01-25طرطوس10270011870زينيرنا سلمان ابراهيم806814208089
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6220040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-07-10طرطوس10260035865حليمهفاتن كامل حسن806914208090
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.2520150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1987-02-22طرطوس10240001511عزيزهامل علي عبد الرحمن807014208091
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-29طرطوس10270014559انتصارإناس ابراهيم يوسف807114208092
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1911.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-31طرطوس10010070205نظيره حسينامتياز سمير حسين807214208093

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس04120097259خديجهحسينه حسن حمد807314208094

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010094333خديجهحال علي محمود807414208095
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10010066599لينداوالء انور غانم807514208096

409كاتب اولوزارة الماليةالال1885.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160053771ليلىرنيم بدر مغامس807614208097

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال263.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-05-01طرطوس10140014706ريما حمودنور سمير حمود807714208098
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-01-16طرطوس10180007853نبيههقصي صالح ابراهيم807814208099
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7820129تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1980-04-13طرطوس04010158783رغداميس جابر بشالوي807914208100
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.2520000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-07-25طرطوس10150012934ندوهأمل نزار صقير808014208101
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال76.5620210هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

معهد1998-03-14طرطوس10150005709فاتنهديل أحمد منصور808114208102
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.8720200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1849.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-16طرطوس06090041550صبادعاء عمار زيدان808214208103
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال1814.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-15طرطوس10020024011رمزيهاريج محمود خليل808314208104

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1525.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-23طرطوس10260004357سمرعروة حكمت يوسف808414208105
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-27طرطوس10140014914زهر البان ميهوبسهى محمود جنود808514208106

معهد2000-02-25طرطوس10010119035مارياناشانتال نوار عقباتي808614208107
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6020200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10280004955جميلهنورا منير حسامو808714208108

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10130011275يسرىعال نزيه زغيبه808814208109

معهد1983-09-13طرطوس10090036959فاديهوئام علي زنوب808914208110

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.9620040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-23طرطوس10010075395ميساءثريا اسامه قاسم809014208111

معهد1999-12-19طرطوس10010111523يسرىرنين غسان حمود809114208112
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال72.5020200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة1مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1993-01-02طرطوس10260022210ندىسمر شهاب حسن809214208113
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال87.5720130أشعة

معهد1996-01-01طرطوس10020002889شفاءغدير علي نزها809314208114
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.2520160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال3305.0020210ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-03-04طرطوس10130012955نجوى عليمحمود محيى فياض809414208115
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال110.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-08-10طرطوس10240009489نعيمه شحودسمر كامل أسطى809514208116
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01طرطوس10170003410هندثناء مصطفى خضر809614208117

الال256.0020028كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-04-03طرطوس10010039305سالفهامجد ابراهيم يوسف809714208118
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-20طرطوس10280001746نهلهريم قاسم خليل809814208119

معهد1994-03-01طرطوس10160053688نجاحريم ماجد مغامس809914208120
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.3120190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1999-03-14طرطوس10230015251عبيرمحمد حاتم ديب810014208121
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.9420192تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-11طرطوس10220031666ابتسارهبه حيدر اسطى810114208122

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال158.00200610علميثانوية عامةثانوية1988-11-11طرطوس10140011887نديمه عبد هللاعلي محمد علي810214208123
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

414كاتب اولوزارة الماليةالال2488.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-30طرطوس10120016390فتاةزين محمد دال810314208124

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10030014088نهله حمودلبابه جابر تفاحه810414208125

معهد1996-01-20طرطوس10090035782جهينهإباء حبيب سليمان810514208126

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال61.5720200تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1992-08-22طرطوس10010094650وفيقهوئام سهيل سلوم810614208127

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.5120120

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1988-05-27طرطوس10030010099فكتورياعال محمود قاسم810714208128
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1720080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

766 من 307صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2001-01-01طرطوس10160066685تغريدآالء علي حسن810814208129
المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.6920210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-04-15طرطوس10280012904سهامعفراء محمد علي810914208130

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.2420170تأمين

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-02طرطوس10160025840جوريةمروه سهيل سليمان811014208131

معهد1994-01-01طرطوس10030023415هناءيانا سليمان يوسف811114208132

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال67.1420130تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-10طرطوس10010020735هالعطرشان محمد حالج811214208133

معهد2001-06-10طرطوس10010148201الهامبشرى طالب سليمان811314208134
المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.2720210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-16طرطوس10240022294جميله دربازرحاب عيسى علي811414208135

410كاتب ماليوزارة النقلالال311.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-05-20طرطوس05190031430نهىروان نصر محفوض811514208136

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1999-05-29طرطوس10010139786نوراريتا محمد شدود811614208137
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال71.7820200معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1762.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-10طرطوس10030021448ربىفاطمه ناظر يوسف811714208138

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1822.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس03140046253املينعلي قيس اسماعيل811814208139

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1984-10-22طرطوس10090083495داللاماني عدنان عمار811914208140
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.7920040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-07-01طرطوس10260003288نجودلمى عيسى عباس812014208141
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.2120190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال2297.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-05-19طرطوس05190004750فتاةمحمد هيثم خضور812114208142

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-19طرطوس10090086585عزبزه ميهوبروزان سليم علي812214208143

معهد1988-08-01طرطوس10090028997شمانورا عماد شيحا812314208144

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.1420130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1987-06-10طرطوس10100023408سميعهحلى تيسير اسماعيل812414208145
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-29طرطوس10090008572حسيبااريج محمد ورده812514208146

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-18طرطوس10090001277وجيههشاديا محمد سالمه812614208147

معهد1987-09-01طرطوس10220003742سميحةروزا احمد عيسى812714208148

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.4620110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

412كتاب اولوزارة الماليةالال1905.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10260000099وفاءنعمى يوسف سليمان812814208149

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال247.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-05-20طرطوس10160047517بدريه سليمانلينا فارس شدود812914208150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1368.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-04طرطوس10030045011هيامعيسى بشار وسوف813014208151
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-27طرطوس10090066537سهام عيسىسالف حمدان سعد813114208152

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال147.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-02-17طرطوس10160157468سوريهمي عبد اللطيف عبد الكريم813214208153

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1923.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10220045122داللبثينه سليمان برهوم813314208154

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28طرطوس10090031436هيامنادين سهيل عباس813414208155

معهد1992-02-10طرطوس05010160047تركيهسلوى حسين أحمد813514208156
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.3520120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال2345.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10020005896وداد علوشزينه كمال غانم813614208157

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-11طرطوس10130016291امينهرشا محي الدين عبود813714208158
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال2793.0020171كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-10-20طرطوس10230017921ودادغدير احمد عيسى813814208159

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال232.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-03-01طرطوس10160055340عزيزةايمان بدر حبيب813914208160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

معهد1989-02-01طرطوس10160019624شهبارؤى سليمان بلول814014208161

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال90.7220090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

الال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-19طرطوس10140010857هندنائل محمد ميهوب814114208162
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05طرطوس10250011635مريمحال عماد غانم814214208163

معهد1985-01-08طرطوس10020040937انيسةفاتن اسماعيل الفسخة814314208164
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.7020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1995-12-09طرطوس10230006605جوليتكاترين جودات علي814414208165
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال63.3620170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1985-08-01طرطوس10160144902مهاميدالين منير علي814514208166
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.2220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال3696.0020160ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-01-02طرطوس10170028743غيثامحمد نديم عيسى814614208167
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-11الالذقية06110069516رجاءيارا رائد سليمان814714208168

معهد1999-02-05طرطوس10270014054ميساءاريج حكمت سليمان814814208169

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة المالية663محاسبوزارة الدفاعالال76.9920210محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-09طرطوس10140011402بديعه فياضلورين عزيز ميهوب814914208170

الال1681.0020181أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010002398مهااحمد محمود ابراهيم815014208171
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2020.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160069492سهاماسراء شعبان محمد815114208172

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1980-09-01طرطوس10100005562تمرههويده عدنان احمد815214208173
المعهد التقاني 

الصناعي
الال57.2520020ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1989-02-06طرطوس10230005369مطيعهنداء نعيم حمود815314208174
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال73.1720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1833.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-24طرطوس10090073803نهادسلمى محمد حلوم815414208175

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2225.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10طرطوس10260034765مجيدهريما محمد محرز815514208176

معهد1990-01-01طرطوس10280001562غادهعامر فايز علي815614208177
المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال64.0320128

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-07طرطوس10280015505فهميهنيروز عبد الرحمن ميهوب815714208178
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1997-03-10طرطوس10110022701نبيالسليمه محمد وردة815814208179
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال69.4820170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-10حمص04120096878منيرهيمامه محسن محمود815914208180
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10010110173ليال حسنعلي احمد حسن816014208181
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1988-11-01طرطوس10040005495نوفامحمد دباح شاهين816114208182
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.8220080انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد2001-08-16طرطوس10260026341غيداءعلي نزيه ميهوب816214208183
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.4420210تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10180007184حمامه مرعيسمر حسن أسعد816314208184
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-22طرطوس06110003231خضرهدالل كامل اسمندر816414208185

معهد1994-06-15طرطوس10030015182عالفاتن فائز فياض816514208186
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال77.4220140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1991-01-21طرطوس10160113026نوالكريمه علي ونوس816614208187
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3720110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-27طرطوس10110012590عائدة اسمندرسهى رياض محمود816714208188

الال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس10260000784محسنهيوسف مصطفى محمد816814208189
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

معهد1983-04-11طرطوس10270022810ريامريانا عز الدين حمدان816914208190
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال70.0020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-01-05طرطوس10160087951سانيالورانز يوسف سليمان817014208191
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.5620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-12-21طرطوس10150013131خطيرهعال سليم عادله817114208192
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.8220090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-01-01طرطوس10160099472ابتسامباسل احمد داود817214208193

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.50201110إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25طرطوس10160072485اسماءريما علي حسن817314208194
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس10040009612سهامسمر محمد كويس817414208195
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-20دمشق10150004687هناءعلي حسين صالح817514208196

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال179.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10270018195انعامحنان هيثم فخور817614208197

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10270012717سعادرنين احمد الشامي817714208198

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090080371ميرفتآيه حبيب خليل817814208199
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-01طرطوس10140009826بديعه حمودنجوى ابراهيم حمود817914208200
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3453.0020144اتصاالتثانوية صناعةثانوية1996-02-24طرطوس10040011495ميساء علوشمجد احمد برغل818014208201
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1979-04-10طرطوس05150015082منيرهمها حسن الحلو818114208202
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.0020000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15طرطوس10040017686عليا دغمهثناء احمد محمد818214208203

معهد1981-09-06حماه05180026766سميرههنادي علي عجيب818314208204
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.7920010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2369.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-11طرطوس10110022665سحرهديل عبد هللا حمامة818414208205

معهد2000-01-01طرطوس10010142688منتهىساره مالك يوسف818514208206
المعهد التقاني 

الصحي
الال79.0020200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال2746.0020180التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1999-03-08طرطوس10010003738ريما اندراوسفادي عطا حداد818614208207
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-11-10طرطوس10160101842اسمهانهبة غسان اسبر818714208208
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-25طرطوس10010140713سهيلههبة محمود حسن818814208209

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2189.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-20طرطوس10010069053حنانساندرا حسن حسين818914208210
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معهد1999-02-10طرطوس10140000853مجدلينرهف علي وسوف819014208211
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.1020210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020095علميثانوية عامةثانوية1992-01-04طرطوس10250000943سميرةجمال يوسف سليمان819114208212

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01طرطوس06090104041فتاهمرام احمد غنوم819214208213

معهد1997-01-30طرطوس10160120966مجدلينعلي واصل علي819314208214

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا
الال66.9120192

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1866.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10270018809اوميداغزل يوسف عثمان819414208215

معهد1998-01-01طرطوس04010091055غادهروان عبد الهادي الشعار819514208216

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال62.4920200مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-01طرطوس10180011210نجيبهفائده احمد شعبان819614208217
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1992-01-01طرطوس10050015911جميلهحنان سلمان خضور819714208218
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.9520110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-20حمص04120007498ملكهزينا يحيى علي819814208219
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-29طرطوس10280001023عائده ابراهيمنينار نديم محمد819914208220

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2121.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040020955ثناء احمدمايا هيثم سالمة820014208221

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال143.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-15طرطوس10020010771فاطمةحمد جعفر محمود820114208222
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال131.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-07-17طرطوس10030012638وطفاغنوه سليمان عيسى820214208223

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال2593.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10160087594فكتوريا حسنميرنا باسم عيسى820314208224

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1999-09-16طرطوس10110025249أميرةروال حسن عيسى820414208225

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال70.8120210مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

الال3208.0020135تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1993-01-25طرطوس10030014092نهلهاحمد جابر تفاحه820514208226
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1995-01-01طرطوس10020024999سميحهلينا علي عيسى820614208227
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.0120140تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-05طرطوس10260030769سهيلهوالء محمد احمد820714208228

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال141.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040024280نادرهفاتن محمد كناج820814208229

معهد1993-07-30طرطوس10260027204ودادرشا هيثم نور الدين820914208230
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.7320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-22طرطوس10010038814ديمههلين ماهر يوسف821014208231

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-19طرطوس10280003999نجاح حيدروعد احمد القاضي821114208232

معهد1996-01-01طرطوس10100030324يسرىعالم نجيب سليمان821214208233
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.7520202تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

معهد1994-06-20طرطوس10220021779غيداءبشار صالح بدران821314208234
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال65.6820164معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

409كاتب اولوزارة الماليةالال2189.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-28طرطوس10110027612صفىبتول ناصر ناصر821414208235

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-20طرطوس10260001434رندهرويده عدنان حمود821514208236
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-02طرطوس10040003129ليلىلبنى عادل مصطفى821614208237

معهد1994-01-29طرطوس10260030780دعدرهف هيثم احمد821714208238
المعهد التقاني 

الصحي
الال67.2920140طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10260010828دالللبنى ابراهيم درويش821814208239

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15طرطوس10050014995نجمهفؤادي عزيز سليطين821914208240

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-04-12طرطوس10100012355مريشهنديمه شحاده علي822014208241

معهد1985-06-01طرطوس10160105727نظيرهميس صالح احمد822114208242

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.0720060إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1990-01-04طرطوس10160047033يسرىأحمد فهد سليمان822214208243
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.90201210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1597.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-23طرطوس10160049308سميعا رستمياسمين عيسى رستم822314208244
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال321.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-06طرطوس10140009286سميرة ميهوبعال أمين حمود822414208245
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة الماليةالال2373.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-06طرطوس10260010392ميساءغوى محمد علي822514208246

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-02-25طرطوس10140010093فداءفرح غالب رقيه822614208247
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.1820200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2286.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10طرطوس10220026051سهيالديانا رمضان أحمد822714208248

معهد1976-09-15طرطوس10220034632حياهرنا محمد محمد822814208249

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.0419970محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01طرطوس10220041641ناديامرح سهيل سليمان822914208250

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2231.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10090060680نهىهيا احمد قاسم823014208251
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2524.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-04-15طرطوس10150003045عبيرهادي عالم زاهر823114208252

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

413كاتب اولوزارة الماليةالال1985.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-13طرطوس10220026059اسما شعبانريم مصطفى سلمان823214208253

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

الال1985.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10230002893ابتسامسلمان علي حسين823314208254
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1993-01-10طرطوس10020028227هدىعال بدر حسن823414208255
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةنعمال73.1020130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10280004053نجاح حيدرمريم احمد القاضي823514208256

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-29طرطوس01280006383ابتسامايمان سمير جمعه823614208257

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-30طرطوس10140013926سميرهغنى عبد الحكيم ابراهيم823714208258

معهد2000-07-01طرطوس10140010145فادياالنا فرزات الشامي823814208259

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.8120200
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

الال280.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-08-15طرطوس10040007407سولينالبنى موسى موسى823914208260

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

معهد2001-01-01الالذقية06120013199سلمىهنادي حسين اسعد824014208261

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال71.4620210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-10طرطوس10090074266نهيدهفداء فريد ملوك824114208262

412كتاب اولوزارة الماليةالال1583.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس05190006145ابتسامجمانه محمد ابراهيم824214208263

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1992-05-13طرطوس10090019156عليالمى محمد زهره824314208264
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.2720140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال1854.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-14طرطوس10220043662سعادهغيداء علي عيسى824414208265

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1989.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-30طرطوس10020006190غصونعال غسان مصطفى824514208266

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-18طرطوس05190004622فتاةرشا شريف موسى824614208267

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-06طرطوس10160157566سميرة سليمانايناس احمد ديب824714208268

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-20طرطوس10160052755سميرةريم احمد حبيب824814208269
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15طرطوس10260031044أميرهاسماعيل محسن اسماعيل824914208270
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال2053.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-08-21طرطوس10160093048امنه احمدعلي عبد الرحمن اسماعيل825014208271

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1995-01-04طرطوس10090020980وفاءغفار حمزه اسماعيل825114208272
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.7720150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

413كاتب اولوزارة الماليةالال2003.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10240020545سميحهسناء نجيب مخلوف825214208273

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-08طرطوس06110023985هالهكنانه محمد رجب825314208274

معهد1998-08-25طرطوس10140010097فداءنور غائب رقية825414208275
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.3520200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال1584.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-20طرطوس10220017500ريمارشا نضال جابر825514208276

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1982-07-01طرطوس10270010055زكيهمنال صالح حسن825614208277
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17طرطوس10160091192لميا سعيدأروى سهيم الدايري825714208278
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020110علميثانوية عامةثانوية1990-05-25حماه05060040966امينهروعه خليل السليمان825814208279

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1990.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-12طرطوس10030004854هناءدعاء محمد شاش825914208280
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-09-21طرطوس10270012699اسمهانمريم بهجت الشامي826014208281

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

نعمال76.6920130غذائي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

معهد1999-03-27طرطوس10160122035داللايمان مدحت عدره826114208282
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.2620190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10110020553نجاةشذا سلمان ميهوب826214208283

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10160055997ليزارشا محمود حسن826314208284
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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409كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-12-08طرطوس10240020536سميحه جنيدمها نجيب مخلوف826414208285

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-26طرطوس10140007027هناءحيدر اكرم علي826514208286
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

410كاتب ماليوزارة النقلالال313.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-13طرطوس10240010716فريدهحنان امين محمد826614208287

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1996-01-04حماه05170040618ودادحال سيحان يحيى826714208288
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

وزارة الكهرباءالال247.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-05-03طرطوس10020016387حسيبهرجاء وجيه القاضي826814208289
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1987-01-10طرطوس10110001449نجالروال محمد زينب826914208290
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10020015965اميمهمياده ابراهيم احمد827014208291

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1801.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10110026751الهامانجي عدنان عيسى827114208292

معهد1984-01-02طرطوس10270008248سعادسهير علي حسن827214208293
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.8020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-02طرطوس10280024720سميحهخلود سليمان عبدهللا827314208294

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-08طرطوس10090077410الما هرمزوالء يعقوب ابراهيم827414208295
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090002159بديعهعبير يحي رواسي827514208296

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-20طرطوس10280016778نظيرهريم حسن درويش827614208297

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15طرطوس06110029242حياة جديداميره محمود محمد827714208298

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-13طرطوس10020015971اميمههيفاء ابراهيم احمد827814208299

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-20طرطوس10160053212نوالسماهر كاسر مغامس827914208300
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2105.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-16طرطوس10010142895ندىميرنا عيسى ابراهيم828014208301
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1998-05-20طرطوس10220013899ناديازهور عبدالحليم محمود828114208302
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.7120210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-05طرطوس10240003119مجيديرنا خليل وسوف828214208303

409كاتب اولوزارة الماليةالال2171.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-08-29طرطوس05010219049مالممجد حمود الحمود828314208304

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

409كاتب اولوزارة الماليةالال2445.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-01طرطوس10090079114دعدآالء محمد محمود828414208305

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-01-14طرطوس10120016995هيامعذاب نجيب صالحه828514208306
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.0520160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة الكهرباءالال3026.0020132ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10100017910جهينا زيودمنذر ياسين نور الدين828614208307
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

معهد1994-11-03طرطوس10270003958هندسوسن علي محمد828714208308
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال74.2820140حوسبة صناعية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال131.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-30طرطوس10020004176نجاحكنان كمال ابراهيم828814208309

معهد2002-01-29طرطوس10040026304فاديهبثينه هيثم خضر828914208310
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال82.9420210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1991-05-01طرطوس10160117629نجيحهغنوه مالك سليمان829014208311

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.6820140مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-26الالذقية06100078919فتاهامل منير احمد829114208312

409كاتب اولوزارة الماليةالال1757.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010124889ريما زغبيمحمد محمود منصور829214208313

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةنعمال1805.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-05طرطوس10230017919هدىديانا يوسف عيسى829314208314
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-04-13طرطوس10010004269آمنهفرح يونس ديب829414208315
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.9020140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-05طرطوس10140001594منىالفت حسن رزق829514208316

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10280019621مديحهحسين ياسين محمد829614208317

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2393.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-04-12طرطوس10270013532جميلهألين احمد حسن829714208318

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20طرطوس10160139777امل سيفورهف محمود ميا829814208319

الال270.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-21طرطوس06100017339فتاةمجد منير أحمد829914208320

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1998-05-01طرطوس10160038271سعادعلي محمود حسن830014208321

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال69.2320201كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

409كاتب اولوزارة الماليةالال2175.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010002396مهاهبة محمود ابراهيم830114208322

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-11طرطوس10160021466رابياصبا وجيه اسماعيل830214208323

الال1766.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-24حماه05150111578نادياطالل محمد اليوسف830314208324
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-23طرطوس10040009107اميرهرهام نبيل حسن830414208325

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-02طرطوس10110002951جميلهبلسم علي ابراهيم830514208326

معهد1989-03-25طرطوس10230013678ليبيابنان محمد عروس830614208327
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.7520113أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20طرطوس10020017547هدىسماره محمد مهنا830714208328

معهد1989-03-25طرطوس10160007554رويهديما ابراهيم عيسى830814208329

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.4320140عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1917.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-09طرطوس10160146192نوالاباء زهير حمود830914208330
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةنعمال135.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-08-23طرطوس10230010794هدىلبانا يوسف عيسى831014208331

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2021.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-18طرطوس10100014318آسيا مسعوديارا سمير صالح831114208332

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال2051.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس10020043327سهىرنيم محمود نصر831214208333

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1987-04-14طرطوس10090023614نجالبراء محمد العلي831314208334
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1774.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-02-05طرطوس10270013478جهينههبة محمد حسن831414208335

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-01طرطوس10090139468فتاة مريمهريم منذر االبراهيم831514208336

الال3625.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-05-18طرطوس10100014325آسيا مسعودعلي سمير صالح831614208337
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-21طرطوس10280013470زينه علياحمد حسن حسين831714208338

معهد1983-01-05طرطوس10040010747فهيمهمارلين منير بيشاني831814208339

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.7620050سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1992-02-14طرطوس10160007567روبهديانا ابراهيم عيسى831914208340
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.8120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-04طرطوس10250000366سمرنور سلمان ديب832014208341

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-01طرطوس10010164189نعيمه غانمريما علي احمد832114208342

معهد1996-01-23طرطوس05160033475فيحاءنرمين علي منصور832214208343
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال59.6020160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-01طرطوس10160055999حسناميساء نسيم حسن832314208344

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-20طرطوس10220023856حميدهسحر محمود علي832414208345

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1613.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-10طرطوس10110022967جهيدةأالء معين محمد832514208346

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الالذقية06090119309ترياقهيا محمد شباط832614208347

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حمص04140031425تغريدآيه احمد ربيع832714208348

معهد2001-01-01طرطوس10180007175سحرميرنا بسام مرعي832814208349
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.4420200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

معهد1997-01-01طرطوس10010122331ليلىعلي رزق رحمون832914208350
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال67.3020212

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال2835.0020182اتصاالتثانوية صناعةثانوية2000-01-20طرطوس10030025379هيفاءعلي سليمان حسن833014208351
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال182.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10260014925نظيره عليحال حسن العلي833114208352

الال3381.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-02-03طرطوس10100009533إيادهلما اديب عطيه833214208353
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

410كاتب اولوزارة الماليةالال1379.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10160091682رشا محمودريم احمد احمد833314208354

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-09طرطوس10010118612امينهصبا احمد علي833414208355

معهد1988-01-01الالذقية06120002925خيزرانمزيد امين حسون833514208356

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

تدفئة وتكييف 

وتبريد
وزارة الصحةالال67.8020109

فني تكييف 

وتبريد
1136

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-10طرطوس10120011363كاملههنادي محمد عباس833614208357

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-09طرطوس10020049799املراما ابراهيم الفتى833714208358

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-16طرطوس10090047906رانيااريج يوسف شداد833814208359

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال221.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-11-17طرطوس10230020077لينا عسافسراء عماد الدين يوسف833914208360
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10طرطوس10090069224باديهبشرى احمد منصور834014208361

معهد1992-08-01حماه10230019016نجالهبه حيدر رمضان834114208362
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال75.5020130أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-06-11طرطوس10160048074آمنهاحمد محمود اسبر834214208363
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2080.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090078449روعهمرح عمران برهوم834314208364

409كاتب اولوزارة الماليةالال2074.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-14طرطوس10280003932هدى القاضيرهف نديم مرهج834414208365

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-13طرطوس10220035264فاطمهنسرين فيصل عتيق834514208366

الال1927.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-07طرطوس10160122730نهلهغدير عبد الكريم ديب834614208367
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1997-09-25طرطوس10280013543ابتسامسراج عزات علي834714208368
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال70.8720200

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-18حماه05010211561وفاءسوزان محمد يوسف834814208369

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10180007841نبيههتغريد صالح ابراهيم834914208370

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2383.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-02طرطوس10120016391فتاة دالهديل محمد دال835014208371

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01طرطوس10110010239داللبشرى منير حسن835114208372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-25طرطوس10090069260باديهرزان احمد منصور835214208373

معهد1991-01-01طرطوس10100029278شفيقهعلي يوسف شعبان835314208374
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال67.9320128تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الال3452.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01طرطوس10120015813رئيسهبتول فؤاد عباس835414208375

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد1986-01-02طرطوس10270012470فريدهسماره نبهان حسن835514208376
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال59.0820100انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30طرطوس10090069335باديهسوزان احمد منصور835614208377

معهد1982-05-15طرطوس10270012670رسميةثناء محمد الشامي835714208378
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال73.1520040

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

الال132.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-09طرطوس10010098035فوزيةاحمد غسان خضر835814208379

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-06-18طرطوس10100009360زكيهمرح عرنوس معروف835914208380

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10090078462روعهعبير عمران برهوم836014208381

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-28حمص04010004623اسما يوسففلاير علي نصر836114208382

معهد1993-07-19طرطوس10100032928فيروززينب نضال العلي836214208383
المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال66.2120140مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10090058376جهيدهرنا حسين احمد836314208384

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-05طرطوس10100036435رئيسارنا محمد سليمان836414208385

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-25طرطوس10040018264ليلىرهف سمير عبود836514208386
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1981-10-08طرطوس10100030390منارلينا محسن حسن836614208387
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعنعمال62.7020030إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20طرطوس10110021581نهيدةلمى علي سليمان836714208388

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-15طرطوس10110034116أديبهميسم عبداللطيف سليمان836814208389

ثانوية صناعةثانوية1999-11-16طرطوس10160033263رويداعلي بدر حسين836914208390
آليات ومعدات 

زراعية
نعمال2866.0020172

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1999-02-08طرطوس10020004385ربيحههبا وجيه شدود837014208391
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.4420200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1985.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-15طرطوس10090015531نبيلهياسمين آصف بدره837114208392

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

409كاتب اولوزارة الماليةالال2714.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-08طرطوس10010057832رائدههديل سلمان اسماعيل837214208393

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-29طرطوس10010112566سميرهمها محمود سليمان837314208394
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

411كاتب اولوزارة الماليةالال156.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-01-01طرطوس10150000835منيره عبد هللاهاله سليمان ميهوب837414208395

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-09-01طرطوس10160042148رناساميه نديم دنيا837514208396
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.2320180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2002-01-01طرطوس10020017373هناءميراي مالك سليمان837614208397
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال76.2720210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1670.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-16طرطوس10250010263ريما حسنأروى محمد مكين837714208398
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1991-02-22طرطوس10220044653فايزهعال محمد خدام837814208399

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.5420130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1968-01-02طرطوس10040005482مريمسميه معال اسد837914208400

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-13طرطوس10260027001رمزيهمها محمود محمد838014208401
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1983-06-26طرطوس10010138734مطيعههويدا علي ونوس838114208402
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.5020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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409كاتب اولوزارة الماليةالال1645.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10110025339أمانيشيرين وجيه عيسى838214208403

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2147.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-27طرطوس10010064949لمىرغد آصف علي838314208404
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-03طرطوس10160132596غيسىهبة يونس حبيب838414208405

معهد1978-06-26طرطوس10160089974ماريهامل عزيز حسن838514208406
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال80.6319980انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2220.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-26طرطوس10010092974ابتسامبتول هيثم صالح838614208407
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2259.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-10طرطوس10240010560ساميهغنوه فاتح حسن838714208408

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال1990.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-16طرطوس10160074978نظيرهريم محمد حبيب838814208409

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1982-03-03طرطوس10090031771ناهيهمحمود ابراهيم عبود838914208410
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال63.3220023

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1982-08-01طرطوس10020025142نظيرهنادر اصف ضغام839014208411
المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.3020033تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05طرطوس10110008786نوالعفراء احمد غانم839114208412

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-25طرطوس10110015017عائدةمرفت محمد علي839214208413

معهد1989-01-19طرطوس10170013455نوالنرمين حامد دعكور839314208414

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال84.6820080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-05-14طرطوس10020003311بسيمهضحى محمد دال839414208415

معهد1981-12-05طرطوس10160153435رقيهزينه عبد اللطيف داود839514208416
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7520010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال2423.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-11-01طرطوس10180007700اسياحال رامز كردي839614208417

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

معهد1992-01-31طرطوس10160094401اسمهاناحمد جودت محمد839714208418
المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.5520112تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-07طرطوس10220015714سهام مرهجامل عباس محمد839814208419

الال2034.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090047927رانياعلي يوسف شداد839914208420

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1992-07-16طرطوس10010121510بدريةهائل راتب الجبل840014208421

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال64.2720154مطبخ وحلويات

409كاتب اولوزارة الماليةالال2092.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04120083905نجوى محمدرهف علي علي840114208422

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010147683مهامحمود ياسين سليمان840214208423
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-21الالذقية06110033700وضحهكفاح اديب سبور840314208424

410كاتب ماليوزارة النقلالال281.0020058ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01حماه05190015522فريدهاحمد محمد ابراهيم840414208425

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1982-03-10طرطوس10280008997نديمهدياال محسن اسماعيل840514208426
المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال72.1720030

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-24طرطوس10160117053هناءميرنا شفيق عباس840614208427

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-28طرطوس10270000082ميساءريانا ابراهيم خطيب840714208428

الال235.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-05-24طرطوس10010088224زهرهعلي محمد خير نابو840814208429
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-14طرطوس10230026385آمالباسمه عدنان حمود840914208430

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-29طرطوس10020010007دعدنادين عيسى خضر841014208431

الال3874.0020143الكترونثانوية صناعةثانوية1996-01-02طرطوس10100014537سالممحمود احمد حسان841114208432
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال168.0020084علميثانوية عامةثانوية1989-07-20طرطوس10280000032سهيالمجد غازي قاسم841214208433
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-03-01طرطوس10110006780نواعموسيم محمد مرجان841314208434
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال73.0320192معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع636

ممرض معالجة 

فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

410كاتب اولوزارة الماليةالال2037.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص10160037139احالم عمرانبشرى محمد الصافتلي841414208435

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-02طرطوس10280015499فريدهليبيا يوسف ميهوب841514208436

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-08طرطوس10100004752فاطمهفداء مظهر طنجور841614208437

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالنعم1533.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-05طرطوس10120013643روجينا محمدهديل سليمان سليمان841714208438

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال172.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10100002341أمينهعتاب شفبق المعمار841814208439

معهد1983-01-30طرطوس10240016196اميرهرحاب مصطفى وسوف841914208440
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.7020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-10طرطوس10090091878صديقهديما علي حسن842014208441

الال2388.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-07-25طرطوس10260031587ربيحه حمدانديمه أحمد علي842114208442
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1994-01-30طرطوس10020008194بانااريج مفيد نصر842214208443
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.4520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2017.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-04حماه05190012203ميداءبانه محمد رستم842314208444
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال1946.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-01طرطوس10040025538غيساءبشرى اسماعيل احمد842414208445

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد2000-01-29طرطوس10040021411اريجليث جميل صارم842514208446
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال68.3920201معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-31طرطوس10090085698ساميهيوشع علي رحال842614208447

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2223.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10170030554رويدهليلى حيدر جبريل842714208448
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-27طرطوس10010000056نادياباسم عقل عتيق842814208449

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10280016503مهاجالر حسن سليمان842914208450

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-06طرطوس10010156138علياغدير كاسر قاسم843014208451
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-06-15طرطوس10100013782لطيفهمحمد منذر حسن843114208452
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20طرطوس10250004204سعادعال محي  الدين ديب843214208453
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-21طرطوس10130010532ذهورنورا غياث حسن843314208454

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال203.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10020049664ليلىسناء محمود حسين843414208455
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-06طرطوس10010206207بديعهليال عماد الدين السلمان843514208456

معهد1998-11-18طرطوس10010111660املراما دباح محمد843614208457
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال82.0820180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال1966.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-15طرطوس10140014789ليلىأروى ابراهيم حمود843714208458

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1889.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160125906بسيمهمحمد عيسى محمد843814208459

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1997-01-01طرطوس10050011810سلمىبشرى محمد محمد843914208460
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.1120170طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10090025427سلمىرود ابراهيم ابراهيم844014208461

معهد1995-08-01طرطوس10020017294هناءألين مالك سليمان844114208462
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.4420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-23طرطوس10090025324سلمىريم ابراهيم ابراهيم844214208463

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10160156418فهيمهسمر علي علي844314208464

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04طرطوس06120006166مريشهمنتهى احمد حسون844414208465

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2018.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-22طرطوس10160021810سميه زمامساره عبد الغفار صقر844514208466

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040021068حنان حسنهبه ناصر احمد844614208467
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال198.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-02حمص04130048060مديحهجيزال هيثم جرجس844714208468

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال142.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-22طرطوس10220016595مطيعةهبة وائل مرهج844814208469

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2000-01-20طرطوس10050005401نجوىمنى سلمان احمد844914208470
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.7120190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-09طرطوس10220001943هيالنهوليد علي عنتر845014208471

وزارة الكهرباءالال230.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-10-01طرطوس10160126487سلمىختام سلمان محمد845114208472
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

معهد1989-04-25طرطوس10030025533سعادليال وجيه عيسى845214208473
المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال71.4020100مخابر

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3106.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-07-21طرطوس10050003108هالبتول علي عيسى845314208474

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة الكهرباءالال3527.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-09-09طرطوس10100020925سهامرغد حسام يوسف845414208475
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-20طرطوس10280013390شفيقه حسينرانيا حسن حسين845514208476

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1923.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10230024040غيدةسلوى عيسى سلمان845614208477

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01درعا12170026342فايزةروشان محمد الخضر845714208478

معهد1995-04-18طرطوس05120008922عناديلعلي موسى موسى845814208479
المعهد التقاني 

الزراعي
النعم64.7920164زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-11طرطوس10260025988ميادهسهام عيسى غانم845914208480

معهد1992-06-11طرطوس10160114852غادهسجى نبيل احمد846014208481
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4620130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-06-17طرطوس10030005555عواطفرئام عدنان وسوف846114208482
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.4320170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1999-01-01طرطوس10170015596نغمعال نزيه صليبي846214208483
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال74.6620190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2022.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-12-11طرطوس10220051281ندىزينب خضر يوسف846314208484
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020101أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-22طرطوس10220041616سهاممرهف سليمان حسن846414208485
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1975.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20طرطوس10020023185سمرمريم احمد مخلوف846514208486

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10030034416نجاحامل محمد الشيخ846614208487

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1697.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03250109967املعبير اسامه الونوس846714208488

وزارة الكهرباءالال3957.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-03-12طرطوس10160021233منىلمك فواز نجار846814208489
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01طرطوس10160085257سعادرنا عادل حيدر846914208490
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس10160110343زينباهداء محسن خطيب847014208491
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-14طرطوس10010094719ثناء حبقليال صالح حبق847114208492

409كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10110002163هيالنهرؤى علي اسماعيل847214208493

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-20حماه05100056009اديبهرانيه عزيز عيده عيده847314208494
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15طرطوس10260026015ميادهسوسن عيسى غانم847414208495

معهد1983-05-01طرطوس10240005822نجاحمنال غسان اسماعيل847514208496

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.5120040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1986-11-02طرطوس10260013574سهامسوزان فاتح حسن847614208497
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال69.1420100محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

معهد1986-04-03طرطوس10150013824رابحهعال علي عمار847714208498

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.1520080سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1821.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-12-27طرطوس10280016760اعتدالنرمين احمد سلوم847814208499

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-20طرطوس10160064740امالعلي عدنان احمد847914208500
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-13طرطوس10140002283وداديارا اسماعيل نده848014208501

الال1755.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-02طرطوس10110032864عواطفمنار اياد شهله848114208502

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1992-02-01طرطوس10160099470ميسرليلى يوسف داؤد848214208503
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال70.0320140المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2331.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090009417ودادرؤى محمود حلوم848314208504

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01طرطوس10110012131مفيدهراميا غانم مهنا848414208505

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-18طرطوس10040017315كوكبوفاء احمد عبد الرحمن848514208506
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1316.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10100027938نهلهغرام عماد محمد848614208507

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1652.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010105181زينبثناء عادل ديب848714208508

معهد2000-11-01طرطوس10160127673فدوىبتول أديب محمد848814208509
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.3720200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

الال2534.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-07طرطوس10020025009شادياعال علي حمدوش848914208510

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال313.0020063ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-06-07طرطوس10160017054ميساء الشويطيحاتم علي ربيع849014208511
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

معهد1994-02-17طرطوس10110027201ليلىبلسم رشيد امين849114208512
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال67.8020140

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1998-01-01طرطوس10040008487لينداسلمان جعفر معنا849214208513
المعهد التقاني 

الصحي
الال71.2920192طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-21طرطوس10160170780نوالجهان محمد ربع849314208514

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2103.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-19طرطوس10090009423ودادزهراء محمود حلوم849414208515

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020006166سوسنجنى غسان مصطفى849514208516
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510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-01طرطوس10110004226غيدةختام ابراهيم سليمان849614208517

معهد1999-04-21حمص04120093602نجاحعلي يوسف صالح849714208518
المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.1420200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10طرطوس10220000841حليمةفاطمه محمد حمد849814208519

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-04طرطوس10180007518وحيدهعلي احمد اسعد849914208520
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-11طرطوس10160110006هناءفردوس علم الدين حمدان850014208521

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10درعا12180018987صباحدارين طالب الحمدان850114208522

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-19طرطوس10270014050هندهبه جودات سليمان850214208523

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2474.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-23طرطوس10160021805نفوذعلي محمد صقر850314208524
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال151.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-11-13طرطوس10280007660نعيمهلينا سعيد عبده850414208525
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال282.0020016كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-05-12طرطوس10270014009تمرهمروان علي خليل850514208526
عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

معهد1990-04-20طرطوس10050000006لطيفهياسمين محمد علي850614208527
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.1920110مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-10طرطوس10110024405سميرةغيدا محمود علي850714208528

معهد1994-06-22طرطوس10220025387ايهاببتول حبيب علي850814208529
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.7120160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10250006293مسيرهمروه غسان عيسى850914208530

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-04طرطوس10260018956حمامهضحى شاهين شاهين851014208531
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020013أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-05طرطوس10150006662فريزه عليباسم احمد منصور851114208532

معهد1995-03-05طرطوس10220013370اعتدالداريا أحمد علي851214208533
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال65.8620160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1995-08-26طرطوس10040018800عربيهريتا احمد احمد851314208534
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال77.8920150تخدير

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-02طرطوس10250002809مسيرهرنا غسان عيسى851414208535

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-11طرطوس10220036578فتاةصبا أحمد صارم851514208536

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10090027632جمانهبشرى وجيه عاصي851614208537

409كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10090007154منهغفران نجيب سلمان851714208538

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1986-09-02طرطوس10090018028رابيازينه غسان حسن851814208540
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال68.8820080األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2297.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090074515زينههنادي غدير طرموش851914208541

الال3408.0020135تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1996-01-03طرطوس10040023231مطيعهحسن بديع حمد852014208542

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-25طرطوس1002000676.وهيبهرحاب رجب القاضي852114208543

معهد1994-07-04طرطوس10160149723عائدهرشا هيثم ديوب852214208544
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.3720140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-19طرطوس10090033729سهامسوزان علي عاصي852314208545

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10010146258جهينه حموداريج علي حسين852414208546

معهد1979-04-25طرطوس10010118859بديعهاعتدال محمود هندي852514208547

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.5820060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-05طرطوس10020035687نزههندى احمد درميني852614208548

410كاتب ماليوزارة النقلالال241.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-10-25طرطوس10100010679فوزيهسناء بهجت سالمه852714208549
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-01-01طرطوس10020008696عائدهعلي كامل نصر852814208550
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.6720192تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-25طرطوس10140003545ربيحهنغم علي صقور852914208551

الال275.0020088كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-11-05طرطوس10020043981ريمههالل ناصر علي853014208552
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-18طرطوس10010050616سالم حسنرهف سلمان منصور853114208553

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-02طرطوس10230018240سراءمرح سليمان شعبان853214208554

معهد1987-04-02طرطوس10100008959عليافاطمه خضر داود853314208555
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.7120070محاسبة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010107582ليلىفاتن رزق فسخه853414208556

معهد1987-01-01طرطوس10020030680داللسوزان محمود موسي853514208557
المعهد التقاني 

الزراعي
الال76.3720060علوم أغذية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-02طرطوس10020030621وهيبه خيزرانغيداء يوسف محرز853614208558

معهد1977-10-30طرطوس10160138038ابريزهعلياء نديم محمود853714208559

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.0420000محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

663محاسبوزارة الدفاع79كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1957.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-16طرطوس10160059858هناءياسمين حيدر حسن853814208560

معهد1978-05-06طرطوس10010168966زعيلهسرور ابراهيم الحمود853914208561
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.0019990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال321.0020040الكترونثانوية صناعةثانوية1986-05-30طرطوس10090030218سهاموسام علي عاصي854014208562
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10طرطوس10160050017داللسناء عبد الرحمن حسن854114208563

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-07طرطوس04030034435فتاه عطايهبتول محمد الحبيب854214208564
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1999-05-11حمص04230011622نجالمروه نجى األحمد854314208565
المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال64.1020200

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان
1055

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-17طرطوس10260020233نوالريم عيسى مالك854414208566

الال2851.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-05-11طرطوس04060010292اميرهنور الهدى مصطفى حسين854514208567
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق

الال3040.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01حمص04060010711اميرهديانا مصطفى حسين854614208568
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق

معهد1995-05-01طرطوس10020006132نزيههالرا علي مصطفى854714208569

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.4220160

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1990-05-01طرطوس10110012641تماسيلسمر فهد محمود854814208570
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال68.1220120المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

الال243.0020049حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1984-11-01طرطوس10160122200معانيحسين محمد عيسى854914208571
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10طرطوس10160047560سناءرزان حافظ حسن855014208572

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10طرطوس10260022190ندى الشبقيحال شهاب حسن855114208573

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-15طرطوس05190019040شكريهمرفت ميهوب سالمه855214208574

معهد1985-09-10طرطوس10220028533مسيكهرؤى حسن عبد هللا855314208575
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال69.7920070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1402.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-31طرطوس10140014485غانيهمحمود رفعت حسن855414208576

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال117.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-04-05طرطوس10260011661رسميهسمر شريف صافيه855514208577
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1885.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس05030033000سلمهمريم عبد العزيز الصالح855614208578
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-02طرطوس10160013904مريمماكي هيثم فرح855714208579

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

معهد1988-07-01طرطوس10100006499ساميهسوزان وحيد صقور855814208580
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.7420080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

411كاتب اولوزارة الماليةالال1576.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10110023591نهاد حسناحمد منذر عيسى855914208581

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-04-25طرطوس05050019848لينارشا أمين عيزوقي856014208582

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال68.8620190أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

معهد1995-06-05حماه05070018956هدىهبه سمير العباس856114208583
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال77.6020170المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1984-01-10طرطوس10230020285فاطمهلينا ياسين يوسف856214208584
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1883.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-23طرطوس10270013950مجدلين خليلعلي حسن خليل856314208585
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-09طرطوس10090005271وجيهالبنه فهد ربيع856414208586

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-22طرطوس10160092356مريمنغم هيثم فرح856514208587

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1731.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-04طرطوس10260046758وفاءدياال عاطف عبدهللا856614208588

409كاتب اولوزارة الماليةالال1453.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-16طرطوس10020025401سعدهميس زهير علي856714208589

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10260022160ندىغنوه شهاب حسن856814208590

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2414.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-17طرطوس10020023866اميره نادرنهاوند هيثم خليل856914208591

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10270023740ماجدهريم سليمان محمود857014208592

معهد1974-12-01طرطوس10180003090حميدهباديه محمد الشمالي857114208593
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال68.0019960

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال1903.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-01طرطوس10250003678رابيهأمل عزام خليل857214208594

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1330.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-21طرطوس10110022217ناجيةايمان غيث اسطنبولي857314208595

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-24طرطوس10110022178ناجيةاليان غيث اسطنبولي857414208596

معهد1996-09-15طرطوس10140008775نزيهانورا علي ابراهيم857514208597
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.9920170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1975-12-09طرطوس10010161843حياةنسرين علي يوسف857614208598

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال56.9119970

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1999-07-15طرطوس10160150629هناديلين محمود معروف857714208599
المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.6420200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-25طرطوس10180000923آمنهفردوس علي يوسف857814208600

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس10160113156كريمه حسينموسى عبد اللطيف حمدان857914208601

معهد1994-09-20طرطوس10260034579فتاةريهام عيسى علي858014208602
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.3020170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10260032521اميرهلما مفيد ابراهيم858114208603

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1549.9020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-06طرطوس10010049585زليخاريم محسن سلمان858214208604

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-11طرطوس10090013956جهينهنسرين حسين شريف858314208605
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة الكهرباءالال3138.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-21طرطوس10110022216ناجيةعلي غيث اسطنبولي858414208606
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01طرطوس10160055287امتثال حسنصفاء محمد حيدر858514208607

معهد1997-08-11طرطوس10020026518سمرسالي يوسف العوض858614208608
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.6820170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1998-01-01طرطوس10170023834وفاءياسمين محمد محمد858714208609
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.6920190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1987-10-25طرطوس10010032645نجاحريما صالح فياض858814208610
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.2520070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-20القنيطرة14010008549هدى زيزفونجيالن ياسر العلي858914208611
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال139.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-02-01طرطوس10250003117اسمهانفيروز احمد معال859014208612

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2208.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-03طرطوس10040020754هدىمرح محسن حسن859114208613

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1986-08-23طرطوس10010044255حسنهجميله فائز عباس859214208614

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال78.9920060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1968-06-18طرطوس10130001226حياةلوريت نديم السايغ859314208615

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2133.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-18طرطوس10260032504اميرهرنيم مفيد ابراهيم859414208616

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1991-05-16طرطوس10160047205هناءيوال ابراهيم عيسى859514208617
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال66.5720120

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1754.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-30طرطوس10010129076سحرعلي يونس سليمان859614208618

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2168.0020144علميثانوية عامةثانوية1996-04-23طرطوس10010087900سيرياحسين سمير ابو رحال859714208619

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-30طرطوس10220022993عايدهعلي طالل جماليه859814208620

معهد1994-09-01طرطوس10020028519امتثاليوشع حسين ديب859914208621
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.2920164مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01طرطوس10020036986براءه الشيخوالء طالل شوكي860014208622

409كاتب اولوزارة الماليةالال1986.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10020036894براءه الشيخبتول طالل شوكي860114208623

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1983-05-08طرطوس10250012225كاملةنسرين محسن ابراهيم860214208624
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-01-15طرطوس10280018819سنيههاني محمد محمد860314208625

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.9320129تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1810.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10090109291فلايرميرنا حسام بدر860414208626

معهد1986-10-01طرطوس10040019780تمامديما منير ديب860514208627

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.0520070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10160053565الهامثناء حسن احمد860614208628

معهد1989-09-15طرطوس10050020048سميرهرهام توفيق المطرح860714208629

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.6920140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20طرطوس10110020209نبيهاالفيه علي حسن860814208630

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1592.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-20طرطوس10040023520محاسنحنين حسين ابراهيم860914208631
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-01طرطوس10160048230رتيبهرنا محمود احمد861014208632
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-02-12طرطوس10010004140جهينهاروى محمود حسن861114208633
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.1120170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160057844سميرهردينه نبيه معربس861214208634

معهد1989-10-06طرطوس10020025709اماليارحمه نسيم حنا861314208635
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.5220120تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01طرطوس10180002730جمالهراما جابر سليمان861414208636

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1533.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01طرطوس10090019674سليمهسمر حسن رسالن861514208637

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال161.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-15طرطوس10220020193حسنا ديبانراميا علي علي861614208638

معهد1994-01-18طرطوس10090062576احالمنادين حسن عثمان861714208639

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.9220140مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

معهد1995-01-04الالذقية06110051244تميمهنور محمد خليل861814208640
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.2120160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3319.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-15طرطوس10160094461جومانهلما تيسير محمد861914208641

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1977-07-22طرطوس10280017122خديجهثناء حسين صالح862014208642
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال77.3319990التصميم الداخلي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد2002-01-03طرطوس10160032035حنانآيه علي عبدالرحيم862114208643
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.9620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20طرطوس10090016281ميادهرزان علي عتيق862214208644

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-25طرطوس10050014942اميرهصفاء ديب مهنا862314208645

معهد1994-09-01طرطوس10170013125سالمرهام عدنان خضر862414208646

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.6120160تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01طرطوس10140001322هالهصبا احمد سلمان862514208647

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-28حماه05190000126لطيفة وسوفنداء مؤيد علي862614208648

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2416.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-10طرطوس10100020521دارينهبه غسان وهبه862714208649
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1857.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-29طرطوس10040023469عزيزهنتالي فؤاد حمد862814208650
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1770.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10090124398انتصار موسىغاليه جهاد ديوب862914208651
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-07طرطوس10040005282مريمحنان محمد منصور863014208652

معهد1998-01-03طرطوس10230007026ليلىرنين حسن قيضبان863114208653
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال76.4620170أشعة

معهد1989-01-14طرطوس10240010451سعادصبا هيثم اسكندر863214208654
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.6520110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس10280008238مريم محمدرباب فايز قاسم863314208655

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-04طرطوس04010167902فهيمههناده محمد علي863414208656

معهد1992-03-08طرطوس10030035912ماريامريم عادل ابراهيم863514208657

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.2120120تأمين

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1994-01-01طرطوس10010144787هيفاءرنيم ياسر سليمان863614208658

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال62.7920160مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-03طرطوس10270006597فريزاندى محمد موسى863714208659

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-17طرطوس10160129462نجودرحاب سليمان حمدان863814208660

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-14طرطوس10270013194جوريهرنا صالح حسن863914208661

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090055006روزهانسام حبيب فياض864014208662
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1978-02-10طرطوس10030034712ياسميناحمد محمد توفيق جديد864114208663
المعهد التقاني 

الصناعي
الال56.3019990تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-29طرطوس10160046293سهيلهرنيم مظهر احمد864214208664

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-16طرطوس10090009772خطيرهرنين طالل منصور864314208665

معهد1989-09-17طرطوس10010072258امالساندرين بسام غانم864414208666
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال69.5820090المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-12طرطوس10270018650مديجهرباب ماجد محمود864514208667

معهد1987-01-02طرطوس10020001083غاليهربا بهجت علي864614208668
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال76.4120060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1856.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-20طرطوس10160095920اميره حسينريم غسان حسن864714208669
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1984-12-18طرطوس10040012305ماريهأحالم محمد زهره864814208670
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.0020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-02-14طرطوس10090035094هيامراما نديم ريا864914208671

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال84.3220080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-19الالذقية06090072924اسمهلما محمود البطح865014208672

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10010109087اميرهعبير محمد حمود865114208673

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال2186.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-04-11طرطوس10110022670سحر زيدانهمام عبد هللا حمامة865214208674

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2373.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-01طرطوس10090054428سناء عطيهرهف عصام عطيه865314208675
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-11-15طرطوس10240006399رابيهنيفين حسام حسين865414208676
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال77.5720170محاسبة

الال2104.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-27طرطوس10140014470غانيه ابراهيمآية رفعت حسن865514208677

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-02-10طرطوس09010104112كوكباحالم محمد احمد865614208678
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10090000434سميعهفلاير محمد كرم865714208679

معهد1988-09-25طرطوس10100018676ندىسهى كمال محمد865814208680
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.6620100تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1986-11-15طرطوس10220025472فاطمهميس محمد حسن865914208681

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.7220070سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال2381.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-28طرطوس05200095623تغريدريمند ناصر احمد866014208682

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد2000-05-04طرطوس10160125309نهادليلى حسين ضاحي866114208683

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال69.3520210مصارف

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1980-03-07طرطوس04010041080خضرهمجدلين عبدالرحمن محمد866214208684
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6620010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-16طرطوس10160047837ابتساملمى اديب اسعد866314208685

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-14طرطوس10270015716هيامرنا محمود عباس866414208686

412كتاب اولوزارة الماليةالال123.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-11-20طرطوس10270014665نظيرهسوسن محمد حمود866514208687

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-01-30طرطوس10020024032جنانغنوه يوسف علي866614208688
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0020140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال322.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-02طرطوس10220015212هند البريسحر محمد محمد866714208689
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1998-08-12طرطوس10240001855شفيقهيارا محمد سليمان866814208690
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.8520200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-05-05طرطوس10010070893حليمهرنيم مظهر ابورز866914208691

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2000-01-29طرطوس10160086034سلوىليال كاسر نادر867014208692
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال71.5520210المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-15طرطوس10010032559بدريهلما راتب الجبل867114208693

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-17طرطوس06120023742كوكبامل سليمان حسن867214208694

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-14طرطوس10160058224هناءيارا علي ابراهيم867314208695

الال271.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-04-13طرطوس10160031463نادرهفاطمه احمد علي ديب867414208696
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد2000-10-03طرطوس10160085684حنانماريا مخائيل بيطار867514208697
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال76.1420200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1989-01-06طرطوس10260017284مريمعبير محمود سالمي867614208698
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال60.0420100األسواق المالية

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

214محاسبوزارة الكهرباء16مدقق مالي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
127منشئ رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1933.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-09طرطوس10160031467فاطمهديما حسين ابراهيم867714208699
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

ثانوية صناعةثانوية1983-11-14طرطوس10010116918كاملهبشير يونس محمد867814208700
آليات ومعدات 

زراعية
نعمال258.0020028

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال185.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-15طرطوس10010147669هدىعلي يوسف سليمان867914208701
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال140.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-10طرطوس10160156226مريمدارين محمود شعبان868014208702

معهد1995-01-01طرطوس05190025764خديجهمرح هيثم اسبر868114208703
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5020170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10طرطوس10160013672سميرهليلى اديب يونس868214208704

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-22طرطوس10100012052شفيقهفاطمه جميل عباس868314208705

معهد1983-08-07طرطوس10100009826بديعهغياث بدر احمد868414208706

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

الال69.8420064صناعية

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02طرطوس10160148021منىوالء وجيه احمد868514208707

الال271.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-03طرطوس10220030343جهينهلورين محمد محمد868614208708

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

الال295.0020109تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1992-01-10طرطوس10260033979جوريه عمرانحسين محمد سالمي868714208709
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

413كاتب اولوزارة الماليةالال122.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-02-04طرطوس10220030044خديجه حماديفادي مرشد الشمالي868814208710

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1992-01-10طرطوس10090038062ليناراكيل اميل حنا868914208711

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.8920130تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-04طرطوس10030032199سعادبسام محمود غانم869014208712

409كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-06طرطوس10010140465فاطمهوحيده محمد باسط869114208713

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-09-14طرطوس10010075720منىعلي حسن سليمان869214208714
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.6520170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-05طرطوس10160122748سعدهعبير محمد عباس869314208715

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-25الالذقية10120015411جهينافاطمه نبيه ابراهيم869414208716

الال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-06طرطوس10260016304مفيدهنسيم محمد عباس869514208717
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

الال177.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10طرطوس10250009019عبالمحي الدين محمد معال869614208718
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد2002-01-01طرطوس10170033798نجالشذا منصور وسوف869714208719
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال82.4620210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1986-08-01طرطوس10140002276ليلىخلود علي نده869814208720
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.1120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-19طرطوس10010068254وجيهه حمودديما جابر علي869914208721

409كاتب اولوزارة الماليةالال1704.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-11-28طرطوس10020031620مهاعال سلمان حسن870014208722

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1978-05-01طرطوس10160110944شهيدهعال نبهان محمود870114208723

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.7019990

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

410كاتب اولوزارة الماليةالال1668.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160096585سناءامل ناصر ناصر870214208724

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2002-01-01طرطوس10240017615منالريم نزار ناصيف870314208725
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.9920210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-20طرطوس10120006158كومنداميرة علي خضور870414208726

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1588.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-11-07طرطوس10160054584نجاحيامن محمد منصورة870514208727
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-07-22طرطوس10090086333مريمفاطمه رمضان عبود870614208728

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1989-05-20الالذقية06090033682منىسها محمد حلوه870714208729
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.8320100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-17طرطوس10120015878سميرة عباسكامل احمد عباس870814208730
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-10الالذقية06110029018رفيقهسهى شفيق سبور870914208731

الال250.0020090الكترونثانوية صناعةثانوية1990-03-15طرطوس10090066480الهامديما محمد اسماعيل871014208732
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-07طرطوس10160009438املمنال نديم محمد871114208733

ثانوية صناعةثانوية1992-01-01طرطوس10020022850نديمهعامر أحمد حمدان871214208734
آليات ومعدات 

زراعية
نعمال269.0020111

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1999-03-25حماه05190021126فاتنوالء محمد علي871314208735
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6020190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1977-02-28طرطوس10170020475بديعهربى علي محمد871414208736
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1828.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-03طرطوس10040022517ليبياسناء سهيل كناج871514208737

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-29طرطوس10250001953فايزهرشا سمير عيسى871614208738

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-20طرطوس10250007077جميلهوعد ياسر حيدر871714208739

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-14طرطوس10010140520ثرياآالء كامل باسط871814208740

معهد1992-01-01طرطوس05010429038عائشهفاطمة وليد محمد871914208741
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.4820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-08-14الالذقية06090050007غيثاءنورا محمد حموده872014208742
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.5020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب اولوزارة الماليةالال2091.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-01طرطوس10020000802سهى محمدحنين محمود نصر872114208743

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1646.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-02طرطوس10090128232رحابأية عارف عتيق872214208744
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-10-16طرطوس10010087987بديعهوالء محمد ادريس872314208745
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.3120200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-17طرطوس10020010763فاطمةسعاد جعفر محمود872414208746

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-16طرطوس10090124053رحابريتا عارف عتيق872514208747

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-02طرطوس10160150076عائدهديما غسان جديد872614208748

الال2982.0020210ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2002-06-26طرطوس10090074492غادهسهام مدين ميا872714208749
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-23طرطوس10050013036امالسالي ابراهيم الخطيب872814208750

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2315.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-16طرطوس10140001776نور الهدىألين علي حبوس872914208751
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1993-01-01طرطوس10170039055ضحىابراهيم يوسف وسوف873014208752

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال69.3020140مطبخ وحلويات

410كاتب ماليوزارة النقلالال246.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-07-27حماه05050011386فاطمهريم عبد هللا حاج يوسف873114208753

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2064.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-25طرطوس10280005252كوكبمرام ماجد محمد873214208754

معهد1993-09-08طرطوس10100004039فهيماخضر عصام طرموش873314208755
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال73.1320145معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2747.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-19طرطوس10140001772نور الهدى يوسفأليسار علي حبوس873414208756
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-08-19طرطوس10120000038كوكبسمر ياسين زيدو873514208757

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.9320120إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08طرطوس10160036853سكيبافاتن سليمان رمضان873614208758

الال2984.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-07-11طرطوس10090074489غادةفرح مدين ميا873714208759
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
405مراقب مساعدوزارة المالية1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال359.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01طرطوس10140004000فائزهمرام ابراهيم حمود873814208760
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10010071853نهىكنده محسن ابراهيم873914208761

معهد1997-01-01طرطوس10230015229عائدهعال هيثم ديب874014208762
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.5820170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10110025527حياةهبة علي عيسى874114208763

معهد1987-07-01طرطوس10140004556سناءامين معين حسن874214208764

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال74.7520070غذائي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-06طرطوس10010106232مايزةسناء علي زيدان874314208765

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1596.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-02طرطوس10090021092ساميهفرح عبد الكريم اسماعيل874414208766

410كاتب ماليوزارة النقلالال3099.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-03-06طرطوس10160036884سكيباسندس سليمان رمضان874514208767

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1449.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10160080148هنادي حسينمايا بسيم عيسى874614208768
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1999-01-01حماه05010206767وفاءرزان حسين عيسى874714208769
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.3520200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1993-07-18طرطوس10010121862اسمهانعال حامد معروف874814208770

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.4820130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10090077786مفيدههنادي محمد الخميس874914208771
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-14طرطوس10160007116املمي فاروق عبد اللطيف875014208772

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم188.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090015754ابتسامعلي يوسف عمران875114208773

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-25طرطوس10010028040سهيال معالمسيرة حامد مصطفى875214208774

409كاتب اولوزارة الماليةالال2202.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-16طرطوس10160054577نجاحصبا محمد منصوره875314208775

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2492.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-21طرطوس04120089767فلايرفاتنه منير مرعي875414208776

معهد1991-10-06طرطوس10280004056عزيزهسما معين قاضي875514208777
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حلب02010100335عبيررغداء هيثم محمود875614208778

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-12طرطوس10030009761جورجيت ديبرهام حنا ديب875714208779

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-04طرطوس10280006029كوكبفداء محمد اسماعيل875814208780

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10090026322جميلهلبنه عماد عجيب875914208781

معهد1996-10-23طرطوس10220042070سيجرمحمود بدر محمد876014208782
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.2620182ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-02طرطوس10240001519انيسهعال محمد خليل876114208783

نعمال260.0020062ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-04-10طرطوس10040004983حياةبهاء وجيه كويس876214208784

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3769.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-05-01طرطوس10100008697ابتسامرهام سليمان علي876314208785
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

معهد1978-07-10طرطوس10010122918امينهديانا عزيز ونوس876414208786
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال147.0020079علميثانوية عامةثانوية1990-04-21طرطوس10280019223نهله ابراهيمحسن عز الدين ابراهيم876514208787
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1494.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-02طرطوس10280001759ميساء حمودنادره فادي خليل876614208788
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-03-08طرطوس10160117148فتاةعلي سليمان محمد876714208789
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال62.21201110المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال2014.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10050013034آمالنتالي ابراهيم الخطيب876814208790

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090035491عزيزه مسلمهيا زهير شيحه876914208791

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-25طرطوس10150004418ملينافاطمة مهدي صالح877014208792

معهد1999-01-06طرطوس10160095909منىماهر علي حسن877114208793
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.1220200ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-27طرطوس10160105192اميرهعبير يوسف عمران877214208794
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10250012157نظميهغيثاء سلمان برهوم877314208795

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28طرطوس10100003721سعادهديل هاشم سليمان877414208796

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-25طرطوس10160069053نجوىديما اديب عليشه877514208797
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1997-02-27طرطوس10180004917لميعهمريم علي أحمد877614208798
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.2620210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1992-01-25طرطوس10220029196مريمدارين علي حمدان877714208799
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.4620120تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1995-09-01طرطوس06060021918فلكينسرين يوسف قدار877814208800

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال69.3120170تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة الكهرباءالال2825.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-05-10طرطوس10110011738عروبهعلي بالل محفوض877914208801
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال1741.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100038109سالمالفا فيصل ناصر878014208802

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1994-10-25طرطوس10160066056فاطمهميرفت علي تيشوري878114208803

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.5620150

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25طرطوس10100013796ميساء ميهوبميس عهد حسن878214208804

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20طرطوس10260024445سعادبشرى محمد عبود878314208805

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08طرطوس10140004414سليمهريم سلمان جنود878414208806

معهد2001-01-15طرطوس10230020130غيداءهبه كامل شعبان878514208807
المعهد التقاني 

الصحي
الال64.6520210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-21طرطوس10160013637صباحايزابيل محمد عبدالكريم878614208808

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-12طرطوس10010137991تماثيل حسنسموءل علي احمد878714208809
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال3166.0020161التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1998-07-18طرطوس10030034637ودادالياس يوسف داهود878814208810
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

413كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-01-13طرطوس10230015057زمزمسمر مالك رمضان878914208811

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10220043644سعادةهناء علي عيسى879014208812
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-08-18طرطوس10040015618مناليامروى جميل حسن879114208813
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.6720160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1996-01-01طرطوس10250006520ليلىهديل سلمان اسماعيل879214208814
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.4520150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10100016458جميلهتغريد حكمت مصطفى879314208815

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-10طرطوس10040026493فتاةأماني جعفر علي879414208816

409كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-07-05طرطوس10040009831دالل حساموريم سلمان خدام879514208817

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-15طرطوس10220028265سكينه محمدميساء محمد محمد879614208818

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05طرطوس10090010066نهاددارين نادر دوبيه879714208819

الال1806.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-03طرطوس10280002469الهام احمدرهف نظير حسين879814208820

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال115.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-13حمص10020004444سميرهنسرين حسن يوسف879914208821

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1981-10-31طرطوس10170037040سعادلوسي يوسف محمد880014208822
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8720020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال3282.0020210ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-08-26طرطوس10110022724وفاءساره محمد ورده880114208823

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

411كاتب اولوزارة الماليةالال2007.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-24طرطوس10110022658نهادنورما فهيم وردة880214208824

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1985-02-20طرطوس10260030428حواوئام علي احمد880314208825
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال67.5420100المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد2001-01-24طرطوس10100025349نجاةهبه ياسين خضور880414208826
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال68.2420200

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال3032.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-09-01طرطوس10250005776سميرةغيداء جودت برهوم880514208827
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10طرطوس10260033737سميرهربى حبيب حسن880614208828

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03طرطوس10170013269عزيزه غزالهسناء عمار سلمان880714208829

معهد1998-12-13طرطوس05150024710سهيلهالهام غانم اسماعيل880814208830
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.7620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال1859.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10020029955سماهرمرح سليمان سلمان880914208831

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة الماليةالال1741.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-10طرطوس10020029961سماهرآيه سليمان سلمان881014208832

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-24طرطوس10260021787هيامروال حسن يحيى881114208833

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-23طرطوس10250011808نجاحهبة سلمان علي881214208834

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-09طرطوس10110017387نافلهعلي يوسف شيخ محمد881314208835

معهد1977-01-01حمص04010035597شحرورعبير اسماعيل اسماعيل881414208836
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9019960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1686.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-17طرطوس10130015991وجيهامريم محمد عبد الرحمن881514208837

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-06طرطوس10160118550ندىهيا علي حسن881614208838

معهد1983-07-21طرطوس10220018673نجاحباسل عبد الكريم كيوان881714208839

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.4620032

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-23الالذقية06170001542غادهايفافا حماد القرحيلي881814208840

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-17طرطوس10260037763ناديا عبد هللاميساء شريف عمران881914208841

409كاتب اولوزارة الماليةالال2161.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-02حماه05070037655فاديه شعبانجاكلين احمد الجبو882014208842

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-26طرطوس10160085794رجيحه ابراهيمغاده نديم شعبان882114208843

معهد1980-05-03طرطوس10260006189سميعهلمياء علي شعبان882214208844
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1220000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-07طرطوس10260026814سميرهنادين محمد يوسف882314208845

410كاتب ماليوزارة النقلالال333.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-12-29طرطوس05070017837فهميهفاديه عبد الحسين شعبان882414208846

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1999-07-16طرطوس10030002620مضراسماعيل سمير جوريه882514208847
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.2020190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

وزارة الكهرباءالال2965.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-06-01طرطوس10020043275ميساء محمدحسن شعبان محمد882614208848
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10حماه05120040291يسيرةعليا عدنان علوش882714208849

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10100024544حسنهرزان احمد عباس882814208850

412كتاب اولوزارة الماليةالال1590.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-14طرطوس10280006858انتصارأماني صالح غانم882914208851

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1922.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-08طرطوس10010128194يسرىشادي عيسى عيسى883014208852

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-06طرطوس10010127805سجيعهبراءه ابراهيم حمود883114208853

409كاتب اولوزارة الماليةالال2656.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10130015954نهادزينه سالمي ميا883214208854

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1998-05-19طرطوس10010093050زينبخضر فواز ذنوب883314208855

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.6820180عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10160097880عربيهنغم محمد حسن883414208856

معهد1997-12-25طرطوس05150114362وفاءريمه ايمن ابراهيم883514208857
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال72.3420170معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة635

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27طرطوس10090018366نجاحزينب عدنان قاسم883614208858

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس10040026669هدىرشا محمود حمد اسماعيل883714208859

409كاتب اولوزارة الماليةالال1881.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-10طرطوس10040023258ناديا ابوشاميحنان نضال كناج883814208860

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1573.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-13طرطوس10010128190يسرىشيرين عيسى عيسى883914208861
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-07-15طرطوس10240011584رايدهأيهم غسان عيسى884014208862
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.7520170تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-07حماه10110008394كوثرهند حسن سليمان884114208863

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10090082105ليلىهبه اسماعيل فشتوك884214208864

409كاتب اولوزارة الماليةالال1722.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-01طرطوس10170038345كروانسحر حسن خليل884314208865

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1990-04-05طرطوس10220028920هندبراءه نصر سلمان884414208866
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس05120012991اكتمالنادين محمد عباس884514208867

معهد1970-06-14طرطوس10010002432زينهساميه محمد قليح884614208868
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال53.6819930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال154.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10260009769صافياغنوه عدنان سلمون884714208869
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-03طرطوس10090018481جمانهلينا احمد قاسم884814208870

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-06طرطوس10260037396جميلهلما حامد ميهوب884914208871

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-28طرطوس10220009431نجاح حمادندى فائز حمودي885014208872

الال4101.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-07-20طرطوس10100027438منىسمر يوسف سلمون885114208873
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1980-04-10طرطوس02030000228شفيقهرداء حسن ديوب885214208874
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1220000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1700.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-01طرطوس10160058808آسيالمى مهدي حسن885314208875
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-01-04طرطوس10090046154فاطمهصفاء يونس عمار885414208876
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-07الالذقية06110025633سحررزان عصام ديوب885514208877
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10040013117عائدةرفاه علي نيوف885614208878

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16طرطوس10260029640هيامرحاب حسن يحيى885714208879

409كاتب اولوزارة الماليةالال2083.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-18طرطوس10090108186حياةراما حسن يونس885814208880

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-28طرطوس10040008568فتاةثره فايز ديب885914208881

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-20طرطوس10160116066مديحة خطيبرزان محسن محمود886014208882
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01طرطوس10110020751عفافرنا يحي أمون886114208883

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-11طرطوس10260001888جميله ميهوبسوسن حامد ميهوب886214208884

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2439.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15طرطوس10050021742لينداكيندا اسد اسماعيل886314208885
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20طرطوس10220020977فريدهندى محمد اسماعيل886414208886

معهد1991-01-01طرطوس10090041988مجيدههيام محمد هرمز886514208887
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3320120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-03طرطوس10030041751سكينهسومر عيسى حسين886614208888

معهد1997-06-12طرطوس10160048588رباديانا باسل ملحم886714208889
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال68.9820180معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10010055652رنا محمدحسين علي بيلون886814208890

الال2057.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-10طرطوس10160095212ناديامحمد علي بدر886914208891

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-25طرطوس10010034523سهامهبه حمد سلوم887014208892

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2349.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10100019560هبهزهراء نزار الزلمي887114208893

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-12طرطوس10230013566ريملميس فؤاد عروس887214208894

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-16طرطوس10250001678فاديايارا زهير ديب887314208895

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-11طرطوس10090095633ماريهرنا احمد سمعول887414208896

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2048.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-12طرطوس10220046966ميادةعفراء علي حسن887514208897
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2319.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-14طرطوس10050013650لينداجودي اسد اسماعيل887614208898
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-07-30طرطوس10120000961رئيسه حمودفاتن ابراهيم شعشع887714208899
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-07-17طرطوس10160028267حمامهزينه عدنان حسن887814208900

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.8420110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1663.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10110008287نهادمحسن هاشم حسن887914208901

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-20حمص04140025313سهامفاطمة سلمان خضر888014208902

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.00200710أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-31طرطوس10030022856ابتسام حساموعلي سليمان ديب888114208903
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-07-03الالذقية06100033293نعيمهريم عبد الكريم محمد888214208904
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28طرطوس10010071428صفاءفرح علي عيسى888314208905

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-28طرطوس06100033342نعيمهرودينا عبد الكريم محمد888414208906

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.00201210أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01طرطوس10020004621هناءياسر بديع حمود888514208907
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة الكهرباءالال3291.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-10طرطوس10260021143فاطمه وسوفعلي سمير عيسى888614208908
عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-28طرطوس10220038482سوسن عليسومر علي علي888714208909
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

وزارة الكهرباءالال3149.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-09-25طرطوس10030025142ليلىاحمد محمد الشيخ888814208910
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10090013483فاطمهكنانه سليم ضاحي888914208911

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1733.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01طرطوس10160134481سحربلسم يوسف ديب889014208912

الال2628.0020172حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-05-16طرطوس10160104569عائدهعلي ماجد عساف889114208913
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال1606.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-30طرطوس10040007878صفيهحال شفيق دغمه889214208914

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال288.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-15طرطوس10020022738وحيدهمياده نديم شاليش889314208915

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010063396سحر ابراهيمرنين نزار عدبا889414208916

الال1410.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10040021585لما يونسسلمان هيثم صالح889514208917
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد2000-08-18طرطوس10270006950سوزانامرفت علي علي889614208918
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.2820200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-06طرطوس10150004028سفيرةايناس علي صالح889714208919

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07طرطوس03110030424فاطمهغرام احمد صالح889814208920

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-28طرطوس10170001837نوالهبه يوسف جهجاه889914208921

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-11طرطوس10140001467جهينهليمه محي الدين علي890014208922

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-03حماه05190004496هال احمدمي ابراهيم خضور890114208923

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-05حماه10040022113جميلهريمة علي رمضان890214208924

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01طرطوس10090013438فاطمهايمن سليم ضاحي890314208925

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-18طرطوس10030025083عائدههبه حكمة محمد890414208926

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21طرطوس10150012750غيثاء عادليهنادي فايز عادلي890514208927

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-11طرطوس10090028073نهالرشا ناجي مياسه890614208928

410كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-04طرطوس10040000054جميله حسينأروى فيصل علي890714208929

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-21دمشق10270007562حسنابشرى مزيد علوش890814208930

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10160042392احالمبشرى عبد الكريم عاصي890914208931

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15طرطوس10050007753مياسيرنيم محمود كفا891014208932

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-13طرطوس10160142481منيرهزينة علي سليمان891114208933

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10150012741غيثاءنور فايز عادلي891214208934

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2034.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06110070367وفاءمها رئيف زيود891314208935
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1309.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10020010838مهاروان جابر محمود891414208936

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس05020078674هيام محمودنيروز نوفل الراس891514208937

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2934.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-08-02طرطوس10160077628عواطفكاترين فايز اسعد891614208938

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1798.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160042416احالمبتول عبد الكريم عاصي891714208939
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01طرطوس10160118900سمرغنى محمد ابراهيم891814208940

412كتاب اولوزارة الماليةالال170.0020032علميثانوية عامةثانوية1984-01-06طرطوس10280017531مديحهادهم ياسين قاسم891914208941

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2411.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10230000590سلمىعلي ناجح شوباصي892014208942

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال3517.0020190اتصاالتثانوية صناعةثانوية1999-09-08طرطوس10030027699رجاء صهرعال محمود نظام892114208943
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1674.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-19طرطوس10250010311اميمهمحمد علي احمد892214208944

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-20طرطوس10050006783ربيحهعبير عارف حربه892314208945

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2266.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-07طرطوس10020012215ليندابثينه علي حمدان892414208946
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-04طرطوس10090000281سهيالعيسى محمود محمود892514208947

الال2287.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-26طرطوس10160149615منالهديل نضال ابراهيم892614208948
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

410كاتب ماليوزارة النقلالال268.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01طرطوس10160099655درهعال علي حسين892714208949

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-23حماه05150072872كفىفاديا حسين موسى892814208950

409كاتب اولوزارة الماليةالال217.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-27طرطوس10160148249فاطمةندى مهنا رستم892914208951

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-28طرطوس10160118376غنيمهيارا سلمان حسين893014208952

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25طرطوس10160022111فادياشذى علي سليمان893114208953

الال2623.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-03طرطوس10020012200فتاةريم حسين حمدان893214208954

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

414كاتب اولوزارة الماليةالال2118.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-03طرطوس10120000965سميرهعلي سليمان شعشع893314208955

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1408.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04010792870جوهرهمرح خضر عيسى893414208956

409كاتب اولوزارة الماليةالال2157.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160030913وفاءنوره عيسى عبود893514208957

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-19طرطوس10120008770تغريداريج علي ديوب893614208958

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1612.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-08طرطوس10110011703عروبهزينب بالل محفوض893714208959

412كتاب اولوزارة الماليةالال166.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-20طرطوس10260008795خلودعلي محمد اسعد893814208960

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس10260037866ناجيه محمودوالء عبد الحميد علي893914208961

409كاتب اولوزارة الماليةالال212.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-27طرطوس10020030742سالم حسننهال سلمان الهيفي894014208962

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31طرطوس10260034406فضهحسنا عبد الحميد سليمان894114208963

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-06طرطوس10160016799ملكهديما منير سليمان894214208964

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10010116510سيليانتالي اسكندر حسون894314208965

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30حلب02020451019شهيرهمروه عبد المنعم زين894414208966

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-05حماه05170045330بهيهنجيبة حمدان منصور894514208967

409كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-01-20طرطوس10260013471نظيرهنوار محمد حسن894614208968

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال257.0020030ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-03-08طرطوس10270003278جميلهكنان محمود محمد سعد894714208969
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-15حماه05150045399اميرهعزه منير فرج894814208970
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

411كاتب اولوزارة الماليةالال154.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-08-26طرطوس10110019265شهيرة عاقلمحمود احمد عاقل894914208971

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

410كاتب اولوزارة الماليةالال215.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-07طرطوس10160085602سلوىالنا كاسر نادر895014208972

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0019880علميثانوية عامةثانوية1969-09-12طرطوس05010564333كبرىحنان مصطفى سواره895114208973

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10150001802نمنومروسيا محمد دال895214208974

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس10160127578مها محمدألين محمد محمد895314208975

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-19طرطوس10160103632حياة اسبركيلين احمد محمد895414208976

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-21طرطوس10260009221فدوىشذا علي أسعد895514208977

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2247.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10160101671مطيعهمي محمد محمد895614208978

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10140014685فريداداليا علي حمود895714208979

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-23طرطوس10160063036نديمهرباب محمد صافي895814208980

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال136.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-04-01طرطوس10160066840اميرهلمى مصطفى حسن895914208981

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال1864.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10270016763صبا سليماننوار سمير حسين896014208982
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-09طرطوس04010018486املنورا صادق اسد896114208983

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1334.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-28حماه05190020815فاتنعبير محمد علي896214208984

الال3312.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-08-01طرطوس10160103072وسام ابراهيملونا علي خضور896314208985
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال3075.0020130نجارةثانوية صناعةثانوية1995-03-08طرطوس10220042064سيجر قاسمعلي بدر محمد896414208986
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال163.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01السويداء13010170096جميلهفاديا حامد شقير896514208987

وزارة الكهرباءالال261.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-08-08طرطوس10010020072ندىريم سليمان صارم896614208988
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال1813.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-01طرطوس10020037207جميلهامل عبد الكريم عيسى896714208989

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2984.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-03-14طرطوس10260021150فاطمهزينب سمير عيسى896814208990
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال141.0020000علميثانوية عامةثانوية1979-08-29طرطوس04010057409ليلىشروق فاروق صرحان896914208991

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

الال213.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-01طرطوس10010042274هناردينه بدر منصور897014208992

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-18طرطوس01010120980نادياسهير احمد علي897114208993

الال112.0020020علميثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10010069546نجاحرشا حسن حسين897214208994

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-08-01طرطوس10160072751مناليه محمدسناء محمد جركس897314208995

الال324.0020120ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1995-01-01طرطوس10160047946حنانرجاء سعد هللا خضر897414208996
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04طرطوس10020007232زواتمهند محمد محمد897514208997
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

ثانوية صناعةثانوية1988-07-29طرطوس10220015137مريممهند جودت راضي897614208998
آليات ومعدات 

زراعية
الال276.0020087

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-03طرطوس10220023792سعادرنا محي الدين غجري897714208999

وزارة الكهرباءالال264.0020028ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-11-01الالذقية06110037558ربيحاغدير محمود احمد897814209000
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال2044.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020036144يسرىاريج سلمان يونس897914209001

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال299.0020128الكترونثانوية صناعةثانوية1992-01-01طرطوس10020042536ازدهار خميساحمد محمد ابراهيم898014209002
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03طرطوس10220018193روعه الطيارفرح سليم محمد898114209003

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01الالذقية06090029955رناهايدي اوسامه حسن898214209004

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-27طرطوس10010160022حليمهكارولينا احمد علي898314209005

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10220006166فاطمهكاترين فارس ورد898414209006

410كاتب اولوزارة الماليةالال2271.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10160045739سناءبشرى موسى عطاف898514209007

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-15طرطوس10090028336وفيقهملك فؤاد صبوح898614209008

الال302.0019997حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-01-23الالذقية06110054446عزيزهسهيل غانم خليل898714209009
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-22طرطوس10160036520مطيعه سلومهويدا محمد عيسى898814209010

412كتاب اولوزارة الماليةالال193.0020038علميثانوية عامةثانوية1985-06-10طرطوس10280011960حسنهنوفل محمد ميهوب898914209011

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

409كاتب اولوزارة الماليةالال2307.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020001705سهاممنال محمد احمد899014209012

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-01-10طرطوس10160081958ميادهعلي مرهج موسى محمود899114209013
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.6020160ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020075أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-15طرطوس10090020486مادلينمازن عدنان صبوح899214209014

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-10طرطوس10010161217سميرهنهدا علي ابراهيم899314209015

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-17طرطوس10270008797فاديانوره محمد عطيه899414209016

الال2912.0020152كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-12-04طرطوس10020020385عبيرمحمد علي اسماعيل899514209017
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-04طرطوس10280012469كاملهفادي محمد خطيب899614209018

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-08طرطوس10160083867فاديه حمدوعلي عيسى الخطيب899714209019

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010046340غادههيا عيسى حمدان899814209020

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-14طرطوس10010110278روعه ديوبايمان سمير ديوب899914209021

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010107844هند ديوبراما نوفل ديوب900014209022

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-11طرطوس10160107382نجالسوزان بدر أسعد900114209023

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2118.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-14طرطوس10260034934ميساءسالف عبد هللا عيزوقي900214209024
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال2847.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-08-04طرطوس10160111389فاديازين منير عطيه900314209025
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-20ريف دمشق10020030657يمنردينا نبيل يونس900414209026

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-01طرطوس10090030048نظيرهرائده ابراهيم عيسى900514209027

الال3012.0020150ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-10-21طرطوس10160120097كريمهمنذر وضاح السيد900614209028

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال199.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-06-20دير الزور09080030658اسياوداد بسام محمد عبد الهادي900714209029

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30طرطوس10120000322سحاب معروفاخالص عز الدين حمود900814209030

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-03حمص04120077872رناميرنا سليمان حتويك900914209031
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال287.00201110التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1993-01-09طرطوس10280010783احالممحمد أنيس اسماعيل901014209032
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-11طرطوس10010146860ريم هاشملينا علي فياض901114209033

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-01طرطوس10040006329خديجهروجين خرفان كناج901214209034

وزارة الكهرباءالال3060.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-03-08طرطوس10010004924ابتسامآية عيسى حمدان901314209035
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-17طرطوس10260008118زهورغزل اسامه شربا901414209036

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-17طرطوس10160047673نوالفاطمه علي درويش901514209037

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06طرطوس10240003575ندىمايا عيسى محمد901614209038

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01طرطوس10110009417رديفهرزان علي لميا901714209039

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1242.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120079371لينهنيفين حكمت دنيا901814209040

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-06طرطوس10220026985نعيمهجوسلين آيوب ابراهيم901914209041

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-10طرطوس10100012752مجدلينمحمد علي ونوس902014209042
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال3216.00201710حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1991-08-08طرطوس10230020423رشيده ديوبمنذر احمد يوسف902114209043
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

409كاتب اولوزارة الماليةالال2001.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه10010056209امل ادريسليال غسان تقال902214209044

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال108.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01طرطوس10160022196مثيرهعلي احمد احمد902314209045
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-03الرقة10160085156روزهمها توفيق حسين902414209046

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01طرطوس10220002998اسمهانخلود سمير دبرها902514209047

409كاتب اولوزارة الماليةالال2182.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10030015719نجوى جنوبلين فائز جنوب902614209048

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2013.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-10-01طرطوس10250010625رجاءريم محسن الجعفوري902714209049

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-09طرطوس10100002409هيامهنادي اسماعيل ابو شاهين902814209050

409كاتب اولوزارة الماليةالال123.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-10-04طرطوس10170010708غزههيثم كامل سليمان902914209051

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-28طرطوس10160082622سحررنا حسن محمود903014209052

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-25طرطوس10010038922سعادصبا حسن الشيخ903114209053

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1721.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-01طرطوس10160131388رودينهحنين علي ابراهيم903214209054
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2934.0020142كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-09-16طرطوس10100021084نهال عليمحمد صالح سليمان903314209055
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

الال240.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-11-18طرطوس10100010689رهيجهنادين سفيق داود903414209056

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال134.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-10طرطوس10260018902نوالرجاء احمد ديوب903514209057

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-10طرطوس10160023019جميلهرواء احمد سليمان903614209058

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-02-01طرطوس03320036529زهرهآسيا حسين موسى903714209059

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2966.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-26طرطوس10160102413حنانيارا عدنان ديب903814209060
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-02طرطوس06110072270ودادلما احمد ابراهيم903914209061

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2226.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10110007655نبيلهمحمد وائل غانم904014209062

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1665.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-27طرطوس10160072831فاديا حسنريم محمد محسن904114209063

410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال228.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10220052720بسيمهروال نهاد عبد هللا904214209064

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2156.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-07طرطوس10040023565الهاممرح علي عيسى904314209065
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال263.0020079حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1987-09-10طرطوس10160013769روساليامحمد علي ربيع904414209066
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-15طرطوس10160144654سميرةنور بربر حمدان904514209067

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1452.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-30طرطوس10180006410هويده محمودعلي حسن محمد904614209068

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1640.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-23طرطوس10180008370صباحاخالص أحمد سليمان904714209069

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حمص04010427073رياضحى ابراهيم اسماعيل904814209070

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-13الالذقية06110091168زهورلورين باسم عيسى904914209071

الال2058.0020141علميثانوية عامةثانوية1996-03-06طرطوس10010125457عواطفشعيب عماد احمد905014209072

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-21طرطوس10010010105فاطمةرهام هالل اسماعيل905114209073

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-24طرطوس10180009867سعادسوزان يوسف ديب905214209074

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال154.0019890علميثانوية عامةثانوية1970-06-16طرطوس10160041925فاطمهزينة ابراهيم عطاف905314209075
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2116.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-18الالذقية10010089476يسرىميرنا مالك جوبان905414209076

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-12طرطوس10010144126عليا سالميليندا كاسر قاسم905514209077

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2070.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-20طرطوس10180008368صباحرزان احمد سليمان905614209078
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02طرطوس10240003127مجيديهاال خليل وسوف905714209079

409كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس04010428821رياشاهناز ابراهيم اسماعيل905814209080

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال2893.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-07-18طرطوس10220012134غيثاءدانيال ابراهيم رضوان905914209081
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

وزارة الكهرباءالال2988.0020134كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-08-20طرطوس10110029772ندىعالء معال معال906014209082
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1796.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01طرطوس10090054434سناءرغد عصام عطيه906114209083

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-28طرطوس10010048393ليلىميس عدنان كنعان906214209084

وزارة الكهرباءالال3217.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-06-20طرطوس10160035265همسهعبير منهل عبد القدوس906314209085
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1548.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04120034926هدى وسوفديما احمد حسن906414209086

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-01طرطوس10090054445سناء عطيهدعاء عصام عطيه906514209087

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10280002443اسمهان تفاحهدارين وجيه حسين906614209088

409كاتب اولوزارة الماليةالال2159.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10020035727ليناكنانة اصف درميني906714209089

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال3790.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-02حمص04010128698نسرينجميل عيسى المحمود906814209090
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-04طرطوس10010115537عليا سالميفلاير كاسر قاسم906914209091

409كاتب اولوزارة الماليةالال2284.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05160048841محاسنمايا صالح العيسى907014209092

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2402.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-23طرطوس10010010471فادياعلي يونس سالمي907114209093
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-30طرطوس10030007045داللقمر حافظ غانم907214209094

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-15طرطوس10010139291اميرهايمان ماجد مصطفى907314209095

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-16طرطوس10010048526ليلىليال عدنان كنعان907414209096
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال309.0020008كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-01-19طرطوس10280004794ميانادر حامد قرنفلي907514209097
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10طرطوس10260001302عفاف حسنبشرى هاشم العلي907614209098

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال178.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-04-25طرطوس10160007985غاليهريتا محيا حمدان907714209099

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-21طرطوس10010144616اسامهاحالم احمد حسين907814209100

409كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-04-20طرطوس10010015786منيفه الجبلرؤى احمد احمد907914209101

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال336.0020038ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-01-01طرطوس10280004151داللنوار محمود حمدان908014209102
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1628.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10طرطوس10160138336سلمىتمام علي سليمان908114209103

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1748.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-25طرطوس10010110316ميولرند علي ديوب908214209104
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1699.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-15طرطوس10260032640جهينهأميرة علي حسن908314209105

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1861.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-16طرطوس10090081664ساميهراما طالل داود908414209106

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الالذقية06110091167زهور ديوبزينب باسم عيسى908514209107

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-23طرطوس10240021251سعادساندي عز الدين معال908614209108

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-23طرطوس10240016564نزيها سعودياسمين اسعد حسن908714209109

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02ريف دمشق10110000105منيرهنيروز بسام عاقل908814209110

الال248.0020128ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-04-05طرطوس10110021144وسامعلي كاسر حيدر908914209111
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10020041386ظهيرهميس محمود الشمالي909014209112

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02طرطوس10240017617منالرهف نزار ناصيف909114209113

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1806.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-20طرطوس10010110324ميول ديوبلين علي ديوب909214209114
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3184.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10160041187انساممريم محمد محمد909314209115
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2405.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010109541ميادهتيماء محمد سعود909414209116
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2244.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-20طرطوس10040011512نجوى سليمانميس سلمان البرغل909514209117

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-25طرطوس10010156041نوال عيسىميس حسن طياره909614209118

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10230011335سميره ابراهيمألين احمد مصطفى909714209119

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10160048018عرنا سلهبعتاب عيسى احمد909814209120

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-23طرطوس10020035725فضهعلي حيدر درميني909914209121

الال204.0020028علميثانوية عامةثانوية1982-09-01طرطوس10020026476عربيهصالح عبدالعزيز شعبان910014209122

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-16طرطوس10110013402هوالنهلة حسن محمود910114209123

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10دير الزور09080093738سميرهبشرى يونس حسن910214209124

الال3025.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-10-19طرطوس10240008468عائدهطارق فارس صالح910314209125
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-13طرطوس05070001085روزيوعد محمد الميهوب910414209126
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511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1852.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10030013232رابعهيانا فايز جاسر910514209127

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-04طرطوس10010156046نوال عيسىعال حسن طياره910614209128

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-17حمص04010035192جميلهرشا برجس شقره910714209129

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2666.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-05طرطوس10220018150بسيمه مصطفىريم نهاد عبد هللا910814209130

الال2701.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-05-05طرطوس10010120521ازدهار سليمانريم علي حمود910914209131

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-05طرطوس10030026569فاطمه ابراهيمنسرين يوسف ليلى911014209132

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-04طرطوس10280019785نهىنسرين احمد محمد911114209133

410كاتب ماليوزارة النقلالال299.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-12-08طرطوس10090098230مريم قشعورنبال وجيه احمد911214209134
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

410كاتب ماليوزارة النقلالال276.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-18حماه05190008180رسميه عيسىمريانه سليمان علي911314209135
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

الال1804.0020160علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010110156ندىرنين احمد مبارك911414209136

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090056806يمنىرشا وجيه سودان911514209137

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-14طرطوس10090010895املمنى أيمن ناصر911614209138

الال284.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-01طرطوس10160101697جميلةفاديا ابراهيم ملحم911714209139
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

معهد1999-07-01طرطوس10170030523اسمهانأمل جميل جبريل911814209140
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال78.9220200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160126188نداءمحمد سهيل مصطفى911914209141
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2001-01-01طرطوس10030004431رائدهجنى علي شاش912014209142
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال73.9220210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

معهد1994-06-25طرطوس10110001358جميلةهبة ابراهيم سلطانة912114209143
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.7520170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-26طرطوس10270013674كوثرايناس احمد حسن912214209144

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1886.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05190009156سحرشروق سامر ابراهيم912314209145

الال115.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-01طرطوس10160087672سفيرهعصام معال علوش912414209146
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

411كاتب اولوزارة الماليةالال2294.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-07طرطوس10090045992سمرتاال تيسير ضوا912514209147

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-19طرطوس10160081593نهادحاتم محمد محمد912614209148
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-25طرطوس10050013648حنانريم حسين اسماعيل912714209149

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10010040406آمنة عليسوزان جودات غانم912814209150

معهد2000-01-25طرطوس10090047930هناديرهف ماهر شداد912914209151

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.1420200مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16طرطوس10250001396دعدالغيدق علي سليمان913014209152

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01طرطوس10040019388جوهره خطيبفاطمه ابراهيم مصطفى913114209153

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1909.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-01طرطوس10250011771خلودحنين وسام محمد913214209154

409كاتب اولوزارة الماليةالال1901.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10240011817ميادهريم سليمان يونس913314209155

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-01طرطوس10220030233نهاد عبد الرحمنليما سليمان يونس913414209156

411كاتب اولوزارة الماليةالنعم2288.0020134علميثانوية عامةثانوية1994-09-11دمشق10120002403نوالمحمد عبد الهادي حسين913514209157

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-17طرطوس10040002876احالمرنا بسام عبود913614209158

معهد1996-06-20طرطوس10230022435هيامختام علي حسن913714209159
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.3020180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الال2958.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-04-02طرطوس10110030201فيروزرواد ياسين شيحة913814209160
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

الال2729.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10090046011سمرحسن تيسير ضوا913914209161
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2983.0020190ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-06-01طرطوس10110031844تغريدحيدره علي ابراهيم914014209162
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1980.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-01طرطوس10040008320رابيهرنا محمد عبد الواحد914114209163

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-01-20طرطوس10230010632وضحاعبير جابر نصر914214209164
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال76.8820180معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020008أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-23الالذقية06110070130ندوىموفق حسين يوسف914314209165

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2088.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10250010726دعد عليوصال محمد عبد الحق914414209166

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1984-11-01طرطوس10160117051نجالءمعتز احمد عباس914514209167
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.34200610محركات بحرية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1726.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020009144مريم ديبعال احمد برو914614209168

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال2885.0020172حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10160039069سميحهمحمود سلمان كردي914714209169
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد1993-08-30طرطوس10260010077دعدمحمد طاهر سلمون914814209170
المعهد التقاني 

الصحي
الال80.9620132أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

معهد1995-08-30طرطوس10090039842اعتدالريم عبد الكريم رجب914914209171
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.4320150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-15طرطوس10120001155توفيقهغيثاء علي شحود915014209172

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-22طرطوس10030010836ربيحهحسان احمد قاسم915114209173

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10110025121رامياحنين وائل ابراهيم915214209174

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-01طرطوس10250004182سلفانا زينيزينب نديم معال915314209175

معهد1990-09-08طرطوس10260037592يسرىعدي مهيد ابراهيم915414209176
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.80201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

معهد1985-05-27طرطوس10040007866سعادأمل يوس دغمه915514209177
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7320050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-01-05طرطوس10090031784ناهيهمحمد ابراهيم عبود915614209178
المعهد التقاني 

الصناعي
الال60.1820088تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1840.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-04طرطوس10150010388رانياغنوه وسام عبدهللا915714209179
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1558.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10170033744بديعهوليم علي شاهين915814209180
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

معهد1994-01-01طرطوس10160000349نجاةمحمد ابراهيم شموس915914209181
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.1720174ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

409كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-23طرطوس10240017436انيسهمروه شعبان ناصيف916014209182

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال306.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-02طرطوس10160111597روزا مصطفىساره محمد عمران916114209183
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال263.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-06-19حماه05010137030فوزهفاتن ابراهيم المحمد916214209184
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1533.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-20طرطوس10020017261رغيبه الحاجهبه حيدر علي916314209185

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1345.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-07طرطوس10180007178سماهر تامرلبنى محسن مرعي916414209186

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-10طرطوس10020017221ربيحهعبير نصر علي916514209187

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-12طرطوس10140014039سكينهرنا خليل ابراهيم916614209188

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1986-01-30حماه10160016784ملكهإيفلين منير سليمان916714209189
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال71.0120050محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-04طرطوس10260029007هويدهابتسام علي مكين916814209190

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-02طرطوس10010119034مارياناإلما نوار عقباتي916914209191

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-27طرطوس10250010934فهيمهسماهر عبد اللطيف منصور917014209192

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1484.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020017357ثناءعبير نزار سليمان917114209193

معهد1986-12-13طرطوس06230002653اتحادرشا حمدان محمد917214209194

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.1920080إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

409كاتب اولوزارة الماليةالال123.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-23طرطوس10020040392سهامخلود محمد بلول917314209195

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1996-01-01طرطوس10030016512اميمهأحمد ابراهيم الشيخ917414209196
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.5220160تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-19طرطوس10230001597وفاءابراهيم علي شوباصي917514209197

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10110021675عزيزة حسنانغام حسن عاقل917614209198

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2028.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-25طرطوس10160082782ثريا محمدروز باسم منصور917714209199
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال3750.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-04-20طرطوس10100035494عفافمحسن محمود علي917814209200
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال2107.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-29طرطوس10240006305ليلى يونسيونس قيس يونس917914209201

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2322.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-10حمص04010671640سماهربراءه حسين العباس918014209202

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1987-01-15طرطوس10090007043آسيافداء علي ابراهيم918114209203

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال68.6720078(قديم)إدارة 

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-15طرطوس05190022716حسناميس محمد رسالن918214209204

معهد1997-01-01طرطوس10090114556عفراءايه هيثم شحيده918314209205
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال71.0320170

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

الال274.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-09-03طرطوس10010015916فاطمه محمدهديل كامل بشير918414209206
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1804.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-23طرطوس10090098297سميحهديانا محمد حمدوش918514209207

معهد1982-03-23طرطوس10160138101سميحهبثينه محمود عمران918614209208
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال86.6020020مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1982-03-13طرطوس10280019511ليلىبدرالدين ابراهيم حسين918714209209
المعهد التقاني 

الصناعي
الال60.7220070تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

411كاتب اولوزارة الماليةالال138.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-02-10طرطوس10150005397ماريوليم علي منصور918814209210

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1973-02-01طرطوس10010078977حياتضحى محمد علي918914209211
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال57.1219930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال257.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-10طرطوس10140009377مديحه اسماعيللؤيا علي علي919014209212
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

الال1836.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-11طرطوس10220043670سمررامي حافظ عيسى919114209213
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2671.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-10الرقة10090099933وفاءمرح احمد صيوح919214209214
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-26طرطوس10090099688سوهيالعال علي سلوم919314209215

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160028059أملسماح احمد عيد919414209216

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-21الالذقية06090067948كسرهنور احمد ابو عيسى919514209217

معهد1987-02-01طرطوس10160051712املريما دعاس عبدو919614209218
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.7220070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1999-01-01حماه05190034764سحروفاء محمد منصور919714209219
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9120180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10160116847فضه عليديمه محمد حسن919814209220

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-13طرطوس10170015383امنهيوال علي دعكور919914209221

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1463.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-15طرطوس10260031397دالل بلولمرح عيسى بلول920014209222

الال149.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-07-05طرطوس10090015763غادهعلي محمد عمران920114209223

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-01-14طرطوس10160130395ميسرغد ماجد عيسى920214209224
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.6820190أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-15طرطوس10010005029نهادبتول محمد عبد الرحمن920314209225

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1594.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-06طرطوس10090106283هناءحسن موسى سالمه920414209226

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2195.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10طرطوس10220015077سهامربا علي سعيد920514209227

الال3287.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-02-10طرطوس10010093285ريماايه احمد دغمه920614209228
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-28طرطوس10090023074حليمهربى سليمان عجيب920714209229

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1934.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-21طرطوس10090034939تغريدبدر منذر محمد920814209230

409كاتب اولوزارة الماليةالال1585.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10020034125هيامروز ابراهيم حسن920914209231

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1988-01-23طرطوس10140004897نديمهغيثاء علي سليمان921014209232
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.5120090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-10-01طرطوس10090083188صباحفاتن رمضان صالح921114209233

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.6420110تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

معهد1985-03-20طرطوس10020019533نورهنرمين عبدالكريم علي921214209234
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال85.1520050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1925.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-25حماه05070017962فايزه الحواطخضره أحمد ديب921314209235

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10280019812مديحه حسينهبه ياسين محمد921414209236

معهد1990-01-08طرطوس10230011458اسمهانروال شعبان حمود921514209237

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.4220120محاسبة

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-09طرطوس10090114561عفراءراما هيثم شحيده921614209238

معهد2001-06-03طرطوس10120006863سميرهميس رفعت شحود921714209239
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال75.6620210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة5مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1659.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020022865ساميهمايا محمود حمدان921814209240

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-12طرطوس10220044158مريمراما علي خضور921914209241

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-16طرطوس10220046428نوالرنده شفيق محمد922014209242

معهد1984-08-10طرطوس10170018649فاطمهندى احمد محمد922114209243
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.7320050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال131.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-05-01طرطوس10120004627عزيزهرفعت احمد شحود922214209244

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08طرطوس05180009264تماسلبشرى آصف علي922314209245

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090114564عفراء سويدانرهف هيثم شحيده922414209246

411كاتب اولوزارة الماليةالال136.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-07-12طرطوس10090095369فائزه حمادمحمد علي رحال922514209247

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1994-03-06طرطوس10090092367ودادرشا نديم شما922614209248

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.5020170عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1998-01-04طرطوس10030024541نجدهكنانه محمد كفى922714209249
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال69.4020180معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

وزارة الكهرباءالال268.0019950كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-03-06طرطوس10090020756منيرهايهاب فهد اسبر922814209250
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1988-01-01طرطوس04140004789اميرهسناء عيسى صالح922914209251
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1820090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-04-03طرطوس10280003349فتاهزينه احمد محمد923014209252
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال78.2320200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة6مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

الال296.0019964ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1977-10-05طرطوس10270019360مهديه ليلىنضال نظير خليل923114209253
وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-02طرطوس10180000844أميرةميرنا دمر جمعه923214209254

معهد1978-01-01طرطوس10270004200ازدهاربشرى سهيل علي923314209255
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال61.8019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-29دمشق10110009885انعاموالء عبد اللطيف شلهوم923414209256

معهد1987-09-01طرطوس10160007068نوالريم محمد ابراهيم923514209257

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.5820200سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1995-12-20طرطوس10260034587غادةريم علي عيسى923614209258
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال78.3020150المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-28حلب02010218795جهيدهدوحه نديم صيوح923714209259

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-09طرطوس10100032456نبيال سويقاتصبا حكمات يونس923814209260

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1989.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-24طرطوس10160034875كوثرمايا سلمان درويش923914209261
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال337.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-08طرطوس10160046943زاهيهحنان دياب سليمان924014209262

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-05طرطوس10230025093ليناياسمين عماد يوسف924114209263

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-21طرطوس10010044624سهامسماره يحي مبارك924214209264

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال195.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-03طرطوس10140003184سعادبنان ايوب عباس924314209265

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10120009944محاسن يوسفعبير عدنان حبيب924414209266

الال274.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-08-08حمص04040005727نجاح ديبايمان محمد سعيد الرستم924514209267
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

معهد1985-01-01حمص04140027396نوالازدهار يونس اسماعيل924614209268
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال76.2520080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-05-23طرطوس10160079998سمياحال عبدو سليمان924714209269

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.6420190إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1350.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04120121874عزهاسماء رضوان اسعد924814209270
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-04-29طرطوس10090052579سناءرزان تيسير فياض924914209271
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال75.7220180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-11-04طرطوس10160120552نبياللمى مالك احمد925014209272
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.2120100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-10الالذقية10010068822هدىليال علي عبد الهادي925114209273

معهد1986-06-16حماه05190020106نهادلبنى عاطف خيربك925214209274

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.3420060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال3023.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-07-08طرطوس10230026814سلفانا يوسفآالء هاني أحمد925314209275
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1428.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090032081غادهماري حبيب ميهوب925414209276

411كاتب اولوزارة الماليةالال217.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-04-25طرطوس10110028689سهامعبير وجيه احمد925514209277

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-30طرطوس10220051743غادهدارين خضر ونوس925614209278

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-02-20طرطوس10090051013وفيقهاعتدال حسن احمد925714209279

الال136.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-03-05طرطوس10110009683نديمهنوار سليم محمد925814209280

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-25طرطوس10160073225جميلهباسمه زهير دبول925914209281

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-25طرطوس10100018148نبيال سويقاتديما حكمات يونس926014209282

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-12طرطوس10160060148نهادعال بهجت ديب926114209283

409كاتب اولوزارة الماليةالال1610.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-14طرطوس10240003605سجيعهآية محمد محمد926214209284

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1444.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-23طرطوس10090085992حليمه رخاميهبشرى احمد الضايع926314209285

معهد1993-08-26طرطوس10160028224احالمخضر علي حسن926414209286
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.5620170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد2000-06-11حمص04120037104فاديهجلنار علي الصفتلي926514209287
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال73.8520200شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

الال169.0020018علميثانوية عامةثانوية1983-01-20طرطوس10090057036اميرهعاطف محمد سويدان926614209288

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1995-10-25طرطوس10230013208رحابريم معين ابراهيم926714209289
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال75.6720160معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع634

ممرض معالجة 

فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد1989-04-25طرطوس10160068413سميرهخضر محمود خضور926814209290

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.2920113تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال365.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-12طرطوس10150008026فاطمهجيفكوفا احمد خزامه926914209291

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

409كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس10040013045ابتسام عيسىسوسن يوسف بدور927014209292

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1973-04-01طرطوس10140011329وهيبهرغداء يونس سعود927114209293

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال56.6319950سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-26طرطوس10150001817امنهسوزان حليم صقر927214209294
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1983-01-20طرطوس10180004111هيفاغاده درغام دبول927314209295

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال79.7620060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1988-02-25طرطوس10160003443غزوهرحمه يوسف سليمان927414209296
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-04دمشق10090075520سهيالروعه ابراهيم الصيوان927514209297

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-12طرطوس10260012570هند عيسىنهى عبدالكريم يوسف927614209298

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حلب02120281223نجيبهزينة عبدو البكرو927714209299

معهد1989-05-18طرطوس10170039318نجيحهرنده مدحت شمالي927814209300
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1984-11-10طرطوس10230017162رنجوسنجده محمد يوسف927914209301
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.9120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1698.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-25طرطوس10240002106سميرهرشا ابراهيم سليمان928014209302

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1524.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10010093757عواطفسلمى صالح درويش928114209303

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-04-01طرطوس10010027358نبيلة رجبنغم علي غانم928214209304

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-30طرطوس10120016458فاطمةبشرى حسين رمضان928314209305

الال389.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-12-01طرطوس10160156446ذكيهازدهار سلمان سليمان928414209306
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد1998-09-10طرطوس10260006431ميساءامل عاطف ياسين928514209307

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.5020190مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01طرطوس10100009883صباحروان رمضان علي928614209308

معهد1995-10-01طرطوس10090019460فوزهعبير محمد رحال928714209309
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.1020160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-13طرطوس10020025320سحر حسنهبا علي علي928814209310

معهد1986-08-29طرطوس04140007479مريمهند حسن سالم928914209311
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.4220060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-01-15طرطوس10140001554دعدلجين علي حسن929014209312
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال61.4620170

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

الال251.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-05-29طرطوس10160006591ليلى حسينسوسن شهاب الدين العجي929114209313
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1998-12-29طرطوس10260008192نزيههسماح احمد موسى929214209314
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.0920200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم151.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-08-06طرطوس10240010200سكينهميساء محمود أسبر929314209315

الال2143.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-02طرطوس10220015079سهامكنان علي سعيد929414209316
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1998-08-23طرطوس10230017431افتخارابتسام احمد ديبو929514209317
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال64.1120190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-07طرطوس10160125357نبيله عليسراء نمر علي929614209318

وزارة الكهرباءالال263.0020077كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-02-25طرطوس10140014034سكينهاحمد خليل ابراهيم929714209319
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

411كاتب اولوزارة الماليةالال1733.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-10طرطوس10090090873روزانمنى زهير سمعول929814209320

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-03-15طرطوس10010131331فريزهاحالم مصطفى حمود929914209321

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1980-01-13طرطوس04120073281هدىلميس حسن قريطم930014209322
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.2920020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-01-01طرطوس10140005740زكيهعزيزه نورس غانم930114209323
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةنعمال77.3920150معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
636مساعد فني أولوزارة الصحة667
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1995-05-27طرطوس04010640475عفيفةلميس علي الحسن930214209324
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.6820160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1999-05-01طرطوس10230002184سنامايمن حسن علي930314209325
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9020201تقنيات كهربائية

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب 

تمديدات 

كهربائية

1054
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

الال2962.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-05-17طرطوس10140012806بسيمهيزن علي يوسف930414209326
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

الال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-28طرطوس10160049525زيناتمحمد علي عاصي930514209327
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

410كاتب اولوزارة الماليةالال2343.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10160144359بديعه حمودشجن محمد حسن930614209328

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-08طرطوس10100002744هناءرواء رأفت حمدان930714209329

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-21طرطوس10010012631هند سليمانزبيده عبد الهادي سليمان930814209330

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-12طرطوس10160032821زينببسام غانم عبداللطيف930914209331
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1734.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-15طرطوس10040027242موادعبير سمير علي931014209332

الال4587.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-11طرطوس10010151629املوالء مصطفى الشيخ احمد931114209333

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد2001-01-20طرطوس10020018121يسرىخضر محمد ابراهيم931214209334
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال71.7920210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1992-08-10طرطوس10160138828غزوىفدوى حامد مصطفى931314209335
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال71.9720120

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
408منشئوزارة المالية15

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-07طرطوس10040002064لينانوال سلمان حسن931414209336

معهد2001-09-14طرطوس10170011885سهيالساره علي شاهين931514209337
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.4820210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-18طرطوس10010135066فدوى سليمانعلي ابراهيم احمد حسين931614209338

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2092.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-01طرطوس10230011286ثراءهديل مدين وسوف931714209339

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-29طرطوس10030017423عاطفهنورما نادر جبور931814209340

معهد1994-10-21طرطوس06100085416وسامهزينب محسن ديب931914209341
المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال74.7120140معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
1131

معهد2002-01-06طرطوس10020033183نهلهريم معين صبوح932014209342
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.2420210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

وزارة الكهرباءالال261.0020112كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-07-23طرطوس10160072717بهيجهعلي مصطفى مصطفى932114209343
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال2019.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-06طرطوس10100010658رفيقه احمدحال يوسف غنام932214209344

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10طرطوس10100011207عزيزه ميهوبربيعه جابر حسن932314209345

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01طرطوس10120009836حليمه معالبراءه احمد دال932414209346

معهد1995-01-01طرطوس10090063375بهيجهديانا وحيد بدور932514209347
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.5620140أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-25طرطوس10100022861عواطفغنى عزات علي932614209348

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01طرطوس10220027504وفيقهنسرين محمد ابراهيم932714209349

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1336.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10120008337فائقهسوزان علي حسن932814209350
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-07-01طرطوس10160092522نجودريم محمود يونس932914209351
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.5820160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال267.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-05-01طرطوس10160015275كامله فياضناهده حسن عبد الكريم933014209352
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1985-11-11طرطوس10160152401لمياحسان أنور ابراهيم933114209353
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.5220080ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-08طرطوس10140007618هيفاءضحى محمد رقيه933214209354

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-07طرطوس10160156110شهيدهصفاء أصف مهنا933314209355

وزارة الكهرباءالال3010.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-09-19طرطوس10140006913آمالعلي عدنان محمود933414209356
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1999-01-29طرطوس10040018575فادياراما علي فارس933514209357
المعهد التقاني 

الصحي
الال72.8420210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال149.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-03-20طرطوس10160145544مريمعالم محمود سليمان933614209358

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-20حلب02030062109سعده معالبشرى معال معال933714209359

409كاتب اولوزارة الماليةالال110.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-09-02طرطوس10030009575خزنهرندا كامل جنوب933814209360

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1982-07-17طرطوس10230020971أملابتسام ابراهيم حمدان933914209361

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.1520040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2038.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-22طرطوس10120010558رقدهبرهان احمد حمود934014209362

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1978-01-14طرطوس10170008371نوالوسام محمود شحود934114209363

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.3020070سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-07طرطوس10260035590وفاءغاليه ماهي ابراهيم934214209364

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-13طرطوس10140004251هيفاء رقيهغاده محمد رقيه934314209365

معهد1996-01-10طرطوس10160047239نجيبههاله عصام عيسى934414209366
المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.6320180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010054009نهلههبه مصطفى الشيخ934514209367

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1984-01-07طرطوس10140006283وجيهاهيفاء علي صالح934614209368
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال78.0020050أشعة

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2021.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس10090044790ميلياطاهر خليل بدور934714209369

412كتاب اولوزارة الماليةالال135.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-01-17طرطوس10260016952عفافأحالم علي ابراهيم934814209370

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1993-01-01طرطوس10020011141سعادبتول حيدر يوسف934914209371
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.1820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07طرطوس10220031561كاملهسوزان علي رهجه935014209372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-22طرطوس10010106777ندىزينه محمود سليمان935114209373

الال311.0019960الكترونثانوية صناعةثانوية1976-11-10طرطوس10010107652زهيه حبيبفداء محمود يوسف935214209374
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

410كاتب ماليوزارة النقلالال277.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-08طرطوس10220003415نبيهةريم عبد الكريم سليمان935314209375

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1239.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-27طرطوس10010170062بهيرهياسمين فهد احمد935414209376

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1987-12-15طرطوس05190014821عزيزهسوسن حبيب عيسى935514209377
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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معهد1998-01-01طرطوس10050017472أديبهشعبان برهان أسعد935614209378
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8420182تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-18طرطوس10010129929بهيرهليليان فهد احمد935714209379

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01طرطوس10160115223هدى سليمانايفون محمود محمد935814209380

409كاتب اولوزارة الماليةالال173.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-18طرطوس10010102884بشرىعالء محمود سلمان935914209381

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1975-03-10طرطوس10100023571ليلىفاديا عادل حمدان936014209382
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8719960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال2235.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-03طرطوس10040028319سمر نيوفاسمهان ناصر نيوف936114209383

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-04طرطوس10260036666رياسناء حبيب شعبان936214209384

414كاتب اولوزارة الماليةالال114.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-01-02طرطوس10120002490توفيقه خضورنجاة محمد صقور936314209385

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-04طرطوس10090098048ثريارباب اكثم رجب936414209386

معهد1987-11-11طرطوس10160005935منيرهشيرين جمال حسن936514209387

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.0420080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1976-10-15طرطوس10170022472داللياسر عزيز بركات936614209388
المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.3019971حدادة ولحام

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01طرطوس10160118866وزيرهرهف نزيه ابراهيم936714209389

معهد1981-06-03طرطوس10160155695سميرهساميا بديع بشالوي936814209390

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.3420010محاسبة

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

367مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-21طرطوس10260024778بديعهعفراء علي أحمد936914209391

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-21طرطوس10260027711ذكيةسميرة ميهوب ديوب937014209392

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020026034ريماكاترين يوسف العرفان937114209393

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-26حمص04010472099سعادرشا حيدر المنصور937214209394

معهد1996-01-01طرطوس06090025502وصاليمنى حسن ديب937314209395
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3420180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-01-01طرطوس10010079202ابتسامغزل محمد سالم937414209396

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.5320190

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
406مراقب مساعدوزارة المالية114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-10طرطوس10110015345سهامفادية علي خضور937514209397

معهد1988-04-30طرطوس10240001144ليلىمنال شعبان عمران937614209398
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8720110تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

411كاتب اولوزارة الماليةالال116.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-17طرطوس10150007016نجيداكنان ابراهيم اسماعيل937714209399

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

الال1818.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10020026013سحردينا جرجس العرقان937814209400

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1999-01-20طرطوس10230023404نوالهاله شفيق اسعد937914209401

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.9420190

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-25طرطوس10010135195نجيحهسجا سمير صالح938014209402

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-31طرطوس10260014582نوالعبير نصر حمود938114209403

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-01طرطوس10100028943هناء غنامروان ايمن غنام938214209404

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-21طرطوس10220008253سهام اسعدالرا سامي نعمان938314209405

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-15طرطوس10120008359فائقهسماره علي حسن938414209406
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معهد1984-12-01حمص04120077662رائفةنسرين محمد خضر938514209407

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.5920110

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
406مراقب مساعدوزارة المالية115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-05طرطوس05190032131فاطمهسالي محمد اآلسمر938614209408

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-12طرطوس10030026262منتهىرؤى نصر الدين محمود938714209409

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10220039286سميرهرامي شوكت عباس938814209410
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1998-12-31طرطوس10160034209فايزاسلمى اديب مرابع938914209411
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال76.4320180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-18طرطوس10010157522فاطمهديما عادل احمد939014209412

معهد1976-08-02طرطوس10090002378فاطمهعبير محمد عمار939114209413
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.6019960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10260028450فتاة ندهرهام اسماعيل نده939214209414

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08طرطوس10030014884ميادهفاطمه كاسر بركات939314209415

معهد1990-01-31طرطوس10010090707رسميهسمر علي محمود939414209416

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.1820140عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-21طرطوس10110018815نديمة اسماعيلاروى توفيق حرفوش939514209417

معهد1993-01-20طرطوس10100031059نظيرهرفيده حسن منصور939614209418

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.2920140عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال123.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-05-29طرطوس10160033853لطيفهنسرين علي غانم939714209419

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال249.0020078ميكانيكثانوية صناعةثانوية1989-02-25طرطوس10040021758رمزيه رمضانعالء محمد محمد939814209420
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2710.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-07طرطوس10150008716سميرهسالف ناصر محمد939914209421
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20طرطوس10090047023وطفهماري علي شداد940014209422

معهد1996-01-01طرطوس10160114944ربيحةريما محفوض خضر940114209423
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.8820160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال2284.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-01طرطوس10180000448حبقهنجاة صالح علي940214209424

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08طرطوس06100045192أديبهسجا محمد ضاهر940314209425

معهد1993-01-10طرطوس10010024114فاطمهريم مصطفى سليمان940414209426
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.0020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال168.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-07-01طرطوس10160036532فاطمهفلاير حبيب احمد940514209427

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1985-06-15طرطوس10160139177سهامنورا حامد سليمان940614209428

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.1120070سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1888.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10140000390اروى عبودآيه اسماعيل ملحم940714209429
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01طرطوس04120082675مكي ابراهيمحال عبد الكريم خميس940814209430

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-11طرطوس10160057695فاطمهليلى مالك منصور940914209431

معهد2001-01-02طرطوس10040024522نبيالزينه محمد شدود941014209432
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال68.3520210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال152.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-05طرطوس10090021465سلمىرشا سليمان ونوس941114209433

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية10090023219وداد سلمانلينا محمد علي941214209434

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-08طرطوس10100029904جمانه سليمانرشان منذر منصور941314209435

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1287.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03طرطوس10020039742منىهديل ابراهيم عيسى941414209436
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-09-20طرطوس10090060311نجلةحنان علي ريحان941514209437

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.9520090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

وزارة الكهرباءالال3090.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2004-01-01طرطوس10260042934سهامأحمد محمد حمود941614209438
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال3503.0020140ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-04-20طرطوس10160059675دالل عيسىعلي ابراهيم سليمان941714209439
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17طرطوس10100023670شاديانور يوسف عبود941814209440

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-16طرطوس10010007208اميرةلجين محمد حسن941914209441

معهد1993-06-08طرطوس10160045174رمزيهعلي احمد خالد942014209442
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.9620130مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1981-06-12طرطوس02030021554فاطمةرئيفه شعبان ابراهيم942114209443
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.1620010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020101أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-20طرطوس10010071099كاملهمحمد حسن شدود942214209444

معهد1988-01-01طرطوس10110002535سهامرنا علي خضور942314209445
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7620090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-19طرطوس10160084946كريزجنى صالح الدين المقدم942414209446

معهد1996-04-21طرطوس10280011722ربيحهمرح محسن عبدهللا942514209447
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.1320160تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-21طرطوس10230015388نجيحهرحاب محمود سليمان942614209448

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10090070725مجدلينرنين حبيب احسان942714209449

معهد1988-01-01طرطوس10100033817حياةبلسم حكمت مهنا942814209450
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-17طرطوس10170011362احالمرنيم رامز شعبان942914209451

معهد1986-11-27طرطوس10160139616رابيهريم محمد محمد943014209452

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.5420070

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10160127921ادال بدرهرهف حسن اسماعيل943114209453

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2082.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-06طرطوس10140000383محاسنآالء احمد ملحم943214209454

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-30طرطوس05190027393سحررهف علي اسماعيل943314209455

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01طرطوس10260014085سماهر عبد هللاإناس سميع بدور943414209456

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-18طرطوس10270003896سوسن صارمهبه محمد معال943514209457
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

411كاتب اولوزارة الماليةالال199.0020063علميثانوية عامةثانوية1988-06-05طرطوس10090019962لبينا محمدابراهيم علي عباس943614209458

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1978-01-14طرطوس10100002145خديجهندى علي الحسن943714209459
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.0019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-07-01طرطوس10120014663هالهسوزان محمود ديوب943814209460
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3120120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-07طرطوس10040020165خضرهفاطمه يوسف نجمه943914209461

معهد1984-03-08طرطوس10140008614شعيلهرنا شفيق الحامض944014209462
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-04الالذقية06090058448سوسنزينب سليمان مفرج944114209463

معهد1988-03-08طرطوس10040002427صديقةحازم احمد رحمون944214209464
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.6420085تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

معهد1986-12-17طرطوس10010063112نهالصفيه وجيه ابراهيم944314209465
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.4920060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1703.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-05طرطوس10100024275هيامأوس وفيق ديوب944414209466
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-05طرطوس10150008612نبيهافريد علي الخرفان944514209467

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10050003096فهيمةبثينة حاتم عيسى944614209468

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2421.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10030014879ميادهإيمان كاسر بركات944714209469
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حماه05160030705فاطمهربا علي االبراهيم944814209470
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-18طرطوس10090075523فاطمهروزين علي سويدان944914209471

معهد1990-11-17طرطوس04010839190رويدابراءه سامر بدور945014209472
المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.4220190زينة وتنسيق حدائق

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1692.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10180006685ساميا خضورنور صالح حسن945114209473
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1645.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-21طرطوس10260037694سماهر  محمدلجين ياسين ابراهيم945214209474
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01طرطوس06110001267نجاحديانا صالح صالح945314209475

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-10طرطوس10020036407نجالرنيم أحمد معروف945414209476

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10010145944سميعه بيريصلنا عيسى زغبي945514209477

معهد1982-08-15طرطوس10160152142شاميهسناء علي سليمان945614209478
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال66.8020020مخابر

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10طرطوس10160066745دنيافاتن يوسف طحبوش945714209479

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10020031344غاده سلومغروب سهيل محمد945814209480

معهد1995-08-30طرطوس10030017377نوراهبه غازي محمد945914209481
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.0220170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-03طرطوس05190027397سحرميساء علي اسماعيل946014209482

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1850.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-22طرطوس10090018821نجوىمايا حسن زهره946114209483

معهد2001-01-01طرطوس10010117133ميادهعال احمد حسن946214209484
المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.3220210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01طرطوس10280004667بديعهرحاب ابراهيم حيدر946314209485

410كاتب ماليوزارة النقلنعمال300.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-01طرطوس10030035356نجاةسهير احمد علي946414209486

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1422.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-23طرطوس10010093212ميساءسالي نضال صالح946514209487

409كاتب اولوزارة الماليةالال1723.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10020010802عبير محمودرهف ماجد محمود946614209488

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-29طرطوس10010087172منىعلي محمد اسعد946714209489
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-02طرطوس10160021463جومانهأروى معال حامد946814209490

معهد1998-04-05طرطوس10180004944سوريانانسي بركات أحمد946914209491

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال69.9220210تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-15طرطوس10250002961دعد منصورنيرمين نديم احمد947014209492

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-20طرطوس10090038492انتصارنعمى ناصر ديب947114209493

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05طرطوس10040025070ناديا رجبريم عيسى عيسى947214209494

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-25طرطوس10010027009حليمهظالل علي عليان947314209495

410كاتب ماليوزارة النقلالال312.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-03-07طرطوس10090032927ندىسوسن محمد خضور947414209496
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

معهد1991-01-04طرطوس06090002933هندندى ابراهيم جرجور947514209497
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.5020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-01-07طرطوس10120006663ليلىطارق عبد الرحيم حمود947614209498

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.86201210تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد2001-01-25حماه05100060044غانابتول أحمد السليمان947714209499

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال73.4920210ميكانيك
عامل مهني 

رئيسي
217

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118
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معهد2002-01-01طرطوس10140009807رندهنورمان غسان مرجان947814209500
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.9220210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2450.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-30طرطوس10050007457نورهرشا سيف الدين الحائك947914209501

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-26طرطوس10030026123غادهغنوه محمود بالل948014209502

نعمال264.0020052ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-09-20طرطوس10040003999هند حسنعالء ممتاز مصطفى948114209503

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2227.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10010146437نجاحوالء عادل جلول948214209504

409كاتب اولوزارة الماليةالال2414.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020001714سهامنبال محمد احمد948314209505

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-08طرطوس10270017382تركيه عامرربى حكمت سمعول948414209506

الال325.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-02-21طرطوس10110022021حسنةنغم علي وردة948514209507
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-28طرطوس10250001159سناء حسناليسا بدر محمود948614209508

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18طرطوس10110008639سعادشذا حسن صالح948714209509

الال298.0020080تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1987-01-13طرطوس10160054094فدوىمادلين منير احمد948814209510
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2967.0020137ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1991-04-17طرطوس10260009984اميرهفراس علي سلمون948914209511
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-30طرطوس10110014266رتيبهازدهار غانم صالح949014209512

معهد1997-01-01حماه05160045707مهاهيا نظير حسين949114209513
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.5520200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-04-03طرطوس10160147325ريميارا محمد زيزفون949214209514
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.4620210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-26طرطوس10090038500انتصارهبه ناصر ديب949314209515

الال309.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-03طرطوس10280003104ناديهلوزا وجيه سليمان949414209516
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-03حمص05090017455احتفالرنا طالل الرمضان949514209517

معهد1995-05-01طرطوس10180000673رنداعلي محمود علي949614209518
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال68.1020170معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة667

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1972-09-01طرطوس10160094492جوهرهعزيزة علي احمد949714209519

الال2796.0020174حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1999-01-05طرطوس10100023071منالعمار سمير ابراهيم949814209520
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

معهد1990-11-23طرطوس06120007323فريزهميناس محمود علي949914209521
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال68.5620150

فني محطات 

معالجة
1137

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01طرطوس10010128227كاملهامينه علي سالم950014209522

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2455.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10010152522سميرهاباء اديب ابراهيم950114209523
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-08-25طرطوس10140009471املعفراء نصر حسون950214209524
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.1920210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1523.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-07-08طرطوس10160126521غادة خضورساندي حليم محمد950314209525
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-03-14طرطوس10010005591نظيرهرماح محمد سلوم950414209526

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1992-08-11طرطوس10090009241نديمهصبا محمد حلوم950514209527
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.1620130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020050علميثانوية عامةثانوية1985-06-12حماه05160015546جميلهالهام احمد خطيب950614209528

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-20طرطوس10160120836نبيهههديل احمد سليمان950714209529

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس09010230616فلاير عباديهبه جمال العيسى950814209530

معهد1990-01-01طرطوس10030014975روضهفرح زهير درغام950914209531

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.7520110مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-18الالذقية06090014760ابتسامروال محمود محمود951014209532

معهد1983-08-05طرطوس04010400964مطيعةايمان كامل الخلوف951114209533
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.7820040إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال183.0020161علميثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05190016938بشرى عمراناحمد شوقي حداد951214209534
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-09-01طرطوس10160158621نديمههدى حسن ديوب951314209535
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
نعمال66.6020130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة5مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة الكهرباءالال2843.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-05-01طرطوس10100012245نهلةمحمد صالح غانم951414209536
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160120844نبيههمها احمد سليمان951514209537

الال3189.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-05-01طرطوس10010123148هناءديانا اسماعيل الجبل951614209538
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-12طرطوس10260001885ميليامنار حيدر عبدهللا951714209539

الال345.0019998الكترونثانوية صناعةثانوية1982-01-10طرطوس10050014316ابتسام ميهوبأحمد ناصر بالل951814209540
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-12طرطوس10150008434ثناءميس اكرم خرفان951914209541

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب ماليوزارة النقلالال254.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-04-01طرطوس10010067815قطيفه عليسناء صالح حسن952014209542

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-28حلب02040313934مطيعهسناء فايز خضور952114209543

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال211.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10280001907انيسهالين محمود محمد952214209544

معهد1988-11-18طرطوس10160013346غيداءرشا رزق يوسف952314209545
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.1020080إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال1502.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-12طرطوس10280006861ميساءعفراء سلمان غانم952414209546

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1986-02-24طرطوس10010074310سميرهرشا سلمان راعي952514209547
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7420070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-01-10طرطوس10020020000مريمرحاب مالك درباس952614209548

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال82.3220060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160120863نبيهه نصرهنادي أحمد سليمان952714209549

410كاتب اولوزارة الماليةالال142.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-04-13طرطوس10160147360عائشة مصطفىسناء سالم خضر952814209550

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1997-04-28طرطوس10280016080سهيالديانا جابر ميهوب952914209551
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.4920170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1574.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10120009943محاسنعلي عدنان حبيب953014209552

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2001-08-10طرطوس10120015856الهامديانا سيمون معال953114209553
المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.5020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

نعمال2146.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10230025459امتثالحسن محمد حبقه953214209554
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
404مراقب مساعدوزارة المالية1002جندي إطفاء

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال2559.0020181كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10020008524بانااحمد مفيد نصر953314209555
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

معهد1984-04-14طرطوس10010042927سميرهرنيم بدر الحاره953414209556
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6120050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال311.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-10-10طرطوس10250006203مسيرةمنال غسان عيسى953514209557
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09طرطوس10220014164عبيرسالم لؤي محمود953614209558

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1584.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-09طرطوس10160058401فاطمهسحر مالك منصور953714209559

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال107.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-20حماه05100018266حكيمهروبا خليل خابوري953814209560

410كاتب ماليوزارة النقلالال323.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-17طرطوس04120075603رمزيةثناء عبد الكريم حربوقي953914209561

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة الكهرباءالال3565.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-06-17طرطوس10100030829هالهياسمين احمد صالح954014209562
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1995-08-26طرطوس10090047475سمرروزيت اسماعيل حسن954114209563
المعهد التقاني 

للحاسوب
الال69.1020170هندسة البرمجيات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال170.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-20طرطوس10100036281نديمه منصورباسمه صالح علي954214209564

409كاتب اولوزارة الماليةالال1439.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-04طرطوس10160008173ثناءآنا نافذ حيدر954314209565

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2000-12-16طرطوس10160034961سهيراميره حسن سليمان954414209566
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.3520200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال313.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-20طرطوس10090043291شفيقه الليمونهناء فهد شيحا954514209567
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

معهد2000-01-16طرطوس10020057428غادهآيات قنبر ديب954614209568
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال79.9720210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة7مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

معهد1989-09-23طرطوس10010071157وهيبهليلى ابراهيم عيوش954714209569

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.6820120أسواق مالية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-20طرطوس10040023238وفدهيلين بديع حميدوش954814209570

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01طرطوس10040018558بديعههبا حسن نجوب954914209571

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01طرطوس10010208149داللسارة محمد خليل955014209572

409كاتب اولوزارة الماليةالال145.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-02-02حمص04140048703خديجهعتاب احمد عيسى955114209573

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-01طرطوس10100036122منيرة عمرانعلياء محرز محمد955214209574

معهد1996-01-01طرطوس10010006787سحرحسين نيبال علي955314209575
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال87.6920172تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

413كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-09-05طرطوس10170024387ثرياهناء حسن علي955414209576

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

معهد1994-11-14طرطوس10160119097احالمرؤى ابراهيم سليمان955514209577
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.7020170

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-27طرطوس10260005023نسرينمرح آصف يوسف955614209578

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08طرطوس10280004560ماريهلورين محمود حيدر955714209579
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2001-02-10طرطوس10160134962نهيدهحسام علي حسن955814209580
المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.2820210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال181.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-25طرطوس10010006780سحرأحمد نيبال علي955914209581

الال1767.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10040018133انتصارعلي جودت صاري956014209582
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10040023168وفد حميدوشديم بديع حميدوش956114209583

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10140007364أملمرح رفعت بدر956214209584

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-04طرطوس10020014213اميرهسالي عيسى ياسين956314209585

معهد1999-07-23طرطوس10040004803فهيمهفاطمه علي وسوف956414209586
المعهد التقاني 

الصحي
الال69.0020200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1983-10-01طرطوس10260015468ميليامي حيدر عبدهللا956514209587

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.5120030

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1986-01-21طرطوس10040006334نديمههنادي علي كناج956614209588
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.8020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-14الالذقية06120028236كفىلينا فائز اسماعيل956714209589

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1934.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10240017205ابتساملمى فؤاد سليم956814209590

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-05طرطوس06150054009فاطمه قفورهميساء فاضل سليم956914209591

معهد2000-07-14حماه05190016492سميرههزار فيصل قطفه957014209592
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال86.4920200معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-10طرطوس10150011832نديمه الخطيبجوليه حبيب عبدهللا957114209593

معهد1998-01-30طرطوس10120011654منىمرح امين عمران957214209594
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال78.3320170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2751.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-04-23حماه05190024894منالعزاري ايهاب االحمد957314209595

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1983-07-02طرطوس10260029548نبيههرنا عز الدين احمد957414209596
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.2820060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-27حلب10250004340مفيدهسوسن محمد احمد957514209597

معهد1985-05-30طرطوس10270010121املرباب صالح علي957614209598
المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.4020050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1988-02-22طرطوس10100000764ندىميس يوسف زينه957714209599

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.6520080إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

وزارة الكهرباءالال2695.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-07-07طرطوس10160151614وفاءيوسف عبد الكريم علي957814209600
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
1162

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال114.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-25طرطوس04300033376نجاحنها محمدزهير الخطيب957914209601
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2046.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10090076270رجاءليلى عبد هللا سكريه958014209602
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1915.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-02طرطوس10030026071مديحة سليماننادين عيسى درويش958114209603

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية1177

معهد1988-03-29طرطوس10160011620عزيزهلمى محمود حسن958214209604
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6420100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1991-04-09الالذقية06120016581سلمىرويدا حبيب اسماعيل958314209605
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.2120150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الال2927.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-12طرطوس10280004816سهيلهأوراس محمود قرنفلي958414209606
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1875.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-30طرطوس10160121605يسرى صالحرزان يوسف اسماعيل958514209607
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-10-10طرطوس04120015492سالم البوظهياسمين محمد وسوف958614209608

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1995-03-15طرطوس10160128947خديجهرنين ياسين حماده958714209609
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3720150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس05050167561انصافحال محمد ابراهيم958814209610

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2438.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25طرطوس10260034648هيامسوزان علي علي958914209611

الال3190.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-23طرطوس10240007383سمر عباسيارا منير عباس959014209612
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-05طرطوس10010132003سميعهنتالي رمضان ابو رحال959114209613

معهد1979-05-15طرطوس10120005303وداداحالم محمد مصطفى959214209614
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال79.6720000اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد2000-06-04طرطوس10160147619ناريمانهديل سعد الدين محسن959314209615
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.8720200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1995-01-02طرطوس10160128466وجيههياسمين معين عبد الكريم959414209616
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1720150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01طرطوس10250008631هيامديمه عدنان معال959514209617

409كاتب اولوزارة الماليةالال216.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-06طرطوس10260024628جهينههال حسن ضوا959614209618

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-13طرطوس10040011084هدى غزالهجوزفين محمد معنا959714209619

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-06طرطوس10260034195فاطمهفاتن معن غانم959814209620

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال188.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-01طرطوس10120000919انصافروزان أحمد شهال959914209621

الال290.0020012ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-02-02طرطوس10260022197سلمى عليايمن سيف الدين ديوب960014209622

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

معهد1984-11-01طرطوس10160047193عربيهنسرين محي الدين الموعي960114209623
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0820040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-11-01طرطوس10160072165نجاحسعاد طارق كريشه960214209624
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.5020090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-07-27طرطوس10150003373دنيادانيال علي علي960314209625
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.3320182تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-15طرطوس03140004536مديحة سليماننسرين علم الدين سليمان960414209626

معهد1983-01-01طرطوس10010162263مطيعهمثال آصف عبد الرحمن960514209627

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال81.0420020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال104.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-08-17طرطوس10140009989سميحهرانيه عدنان رقيه960614209628
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20طرطوس10090025824سميادعاء منير ابراهيم960714209629

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1366.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10090077268هويدهآالء بسام سليمون960814209630

معهد2000-01-01طرطوس10020042530ميسياآيه علي آغا960914209631
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال75.2120210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-01طرطوس10250005154روسياعال سليمان حمود961014209632

معهد1992-01-01طرطوس10260034404أديبهمحمد ابراهيم سليمان961114209633

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.2120129تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

411كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10090027773نبيههرشا عبد الهادي حسن961214209634

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1399.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-05-29طرطوس10120000995انصافصبا أحمد شهال961314209635
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معهد1991-10-10حماه05150086639فاديهنادين سليمان داود961414209636

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.0820120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-10طرطوس10150007597لوندا ذودمروى تيسير حبيب961514209637

معهد1998-03-08طرطوس10090060827يمنىباسل علي علوان961614209638
المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال71.1820190مخابر

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1621.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-16طرطوس10230023575ابتسامميراي يوسف نصر961714209639
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-11الالذقية06160021240نايفهبشيرة غازي خازم961814209640

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20طرطوس10030028780داللبشرى علي ابوعلي961914209641

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020095علميثانوية عامةثانوية1991-02-02طرطوس10100026421اسعافتمام ابراهيم عيسى962014209642
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-01-01طرطوس10020035534حنانمرح سلمان عيسى962114209643
المعهد التقاني 

الصحي
الال75.0520190صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2002-01-17طرطوس10090131056ريمسالي سمير بدور962214209644
المعهد التقاني 

الصحي
الال66.0420210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-04-18طرطوس10050004752وفاءمنال محمد نجار962314209645
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5820170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1818.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-08طرطوس10220037621سهام عثمانإيمان محمد محفوض962414209646

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-09طرطوس10100034034مريموسام احمد محمد962514209647
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

معهد2001-01-01طرطوس10160165913يسرىروان فيصل زوده962614209648
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.0620210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10170022380هيام عيدرفاه عدنان ديب962714209649
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1990-06-01طرطوس10160043117ثلجهميرنا عالء الدين احمد962814209650
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0220110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-09طرطوس10220045667ليلىمرح علي صالح962914209651

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-15طرطوس10020019760عبالنيفين رمضان ونوس963014209652

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1391.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-11طرطوس10120014666الهامعمار ياسين حمود963114209653

معهد2000-01-01طرطوس10010078365يسرهنور محمد نعمان963214209654
المعهد التقاني 

الصحي
1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.9620200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1138فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17طرطوس10100038066نهال محمدفاطمه يحيى حسن963314209655

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-20طرطوس05150099645سهىهديل امين سعود963414209656

معهد1999-08-22طرطوس10160056934أميرهربا محمد درويش963514209657
المعهد التقاني 

الصحي
الال69.9820190صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20طرطوس10110009358شهيرة محمدأمجد احمد لميا963614209658
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

الال276.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-17طرطوس10010131421نورس حسينراميا محمد شدود963714209659

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

الال258.0019953الكترونثانوية صناعةثانوية1975-02-20طرطوس10090001232شوقه السليمانياسر محمد البراهيم963814209660
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090062037انتصارسالف حسام سليمان963914209661

الال1665.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-07-05طرطوس10090072628حميدهغاده علي عيسى964014209662

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10100002157ابتهالاليسار علي كعدي964114209663
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1993-05-01طرطوس10010099364عبيرمحمد حسن فاخري964214209664

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.8620152تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

معهد1999-03-31طرطوس10160123253سونيالينا مازن ابراهيم964314209665
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.8420190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15حماه05160036481نجودرباب محمد العبدو964414209666

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1867.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10160108599سميره احمدرهف موفق اسعد964514209667
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-06طرطوس10010027736املبسيمه محمد ضوميط964614209668

معهد2001-01-01طرطوس10020007587ميساءنغم علي عبود964714209669
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.5920210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1988-05-01طرطوس10130007019هناءهبة محمد زغيبي964814209670
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.7020140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020038992نهيده عليويبشرى علي عبد هللا964914209671

الال246.0020113علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10260034405نبيلةهادي صالح سليمان965014209672
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17طرطوس10270011765ندىسجا سمير ميهوب965114209673

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2189.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090035532عائدهخضر زهير شيحه965214209674
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10طرطوس10040017142رابيه حمدانخذامه محمود سالمي965314209675

معهد1985-04-30طرطوس10030017034حياةبرسيال محمد معال965414209676
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.4120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1997-01-04طرطوس10110025231انيسهمحمد مصطفى حسن965514209677
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5520182تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

نعمال2719.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-03حمص04120145149نجال حنجورزينب حيدر الجردي965614209678
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال334.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-01طرطوس10090114192تمرهبشرى احمد خضور965714209679
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

الال3216.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10020010397كوكب عيسىديانا حسن محمود965814209680
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

الال1997.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-06طرطوس10090035855فائزهباسل علي غانم965914209681
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال238.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-25طرطوس10130015940اديبه أبو حسينعفراء علي ميا966014209682

الال294.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-11طرطوس10160151910فهيمهنعما علي خضر966114209683

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-10طرطوس04120076481يسرهدعاء فؤاد سنكري966214209684

معهد1995-09-07طرطوس10160092268فدوهعلي احمد علي966314209685
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال64.2820180المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01طرطوس10160050746بهيجةجوليا علي علي966414209686

409كاتب اولوزارة الماليةالال142.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-09-04درعا12160108974سميرهالبراء فؤاد مسعود966514209687

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2002-01-01حمص04010827764سميرهروان عماد حبيب966614209688
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال78.4620210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090067761حنانجنان نزيه نزهه966714209689

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2415.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-07طرطوس10230014563ريما الشبقيروان علي خليل966814209690

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-11طرطوس10010013861زبيدهسلوى عثمان محي الدين966914209691

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160146456هيامحنان احمد سلوم967014209692
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد2000-01-21حماه05150036796رويدهرشا فيصل حسن967114209693
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0220200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1986-08-15طرطوس10110012252نجوىمنتجب عزيز الحكيم967214209694
المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال61.6020090األسواق المالية

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2021.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-10طرطوس10160042147جميلهغيساء محمد دنيا967314209695

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-15طرطوس10100010492فاطمهرانيا مالك معروف967414209696

414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال148.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-07-20طرطوس10160103934فاطمةميرنا وجيه عمران967514209698

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2016.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10160104567عائده عسافلمى ماجد عساف967614209699
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-08طرطوس10220011965أمال غنامريما وجيه أحمد967714209700

معهد2000-01-21طرطوس05150036788رويدهرنا فيصل حسن967814209701
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.5320210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال243.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10طرطوس10260018202كوكب سلومليلى محمد عثمان967914209702

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2189.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-16حمص04010704368ليناراما عبداللطيف السليمان968014209703

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10090107067جهيدهياسمين طالل صيوح968114209704

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-29طرطوس10280005051وليدهثراء ابراهيم محمد968214209705

معهد1995-03-20طرطوس10250005978سكينةبراءه محمود شنبور968314209706
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.1320170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1989-05-26طرطوس10090011752رمزهبرأة عبد الكريم ضاحي968414209707
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0120150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-26طرطوس10160109153نهى ملحممروى غسان ابراهيم968514209708

معهد1986-08-01حمص04120034644اميرهمراكن علي محمد968614209709
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-06-30طرطوس10220044914هدىنداء حسن سالمي968714209710

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.3320130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال188.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01طرطوس04040005814كتيبا يوسفشاديه مصطفى سليمان968814209711

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1958.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020004091نجلهبتول عماد الدين اسماعيل968914209712
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-25حلب02230003026مريمراما وائل الهاشم الخطيب969014209713

معهد1989-09-02طرطوس10020005645رجاءنغم انطانيوس شلوف969114209714
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.3220090زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2094.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10090019903ليندا رحالسالف هيثم رسالن969214209715
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1988-01-01طرطوس10090015478سهامكوثر علي ضوا969314209716
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال66.9120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-02طرطوس10260038794نظيره صبحسناء علي محمد969414209717

409كاتب اولوزارة الماليةالال200.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-20طرطوس10050005911داللسناء عبد هللا محي الدين969514209718

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال2224.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-05-24طرطوس01030322068نادياسوزان جورج زينيه969614209719

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1680.0020172علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010143855ركساناحسن محمود يوسف969714209720
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2062.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-08طرطوس05150036597عزيزهعلي عبدهللا ونوس969814209721
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10160097727سميرهلمى رشيد عيسى969914209722

410كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-05طرطوس10040019538سحرفرح سمير علي970014209723

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1987-01-02طرطوس10220024899سهيالديما عبدهللا طويل970114209724

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال84.9020060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-06طرطوس10160116173نهدهأحالم طاهر ابراهيم970214209725

معهد1998-01-25حماه05190001092فريزاريم ابراهيم منصور970314209726
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.8520190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1988-01-01طرطوس05050021095ربيحهرزان عبد الحميد عيسى970414209727
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3920100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1994-05-16طرطوس10280007402سهيلهمنار منذر عمران970514209728
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة الماليةالال1709.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160081826مهى محمدثروه صالح حسن970614209729

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-13طرطوس10010024921امل اسماعيلناديا نزار اسماعيل970714209730

510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-10طرطوس10160120162صباح خضورسماهر سيف الدين خضر970814209731
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-20طرطوس10160076577كوكبهبى علي عيسى970914209732

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-28طرطوس10030006181زين الداررانيا علي ابراهيم971014209733

الال268.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-28طرطوس10090076363سميرهساميا ناصر حسن971114209734
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

409كاتب اولوزارة الماليةالال2005.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-31طرطوس10020046471فاطمه راحيلسالفه عبدهللا سلمان971214209735

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-03-30طرطوس10010058524ريماخضر محمد فاخري971314209736
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.1420200محاسبة

معهد1985-09-01طرطوس10090049290سهامكينده علي ضوا971414209737

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.2220070سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1994-01-01طرطوس10010157351سعادمهند احمد فرحه971514209738
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.5820143تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

معهد1993-08-15طرطوس10090101617هيفاءسليمان يحي دال971614209739
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.5020130ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

معهد1985-10-24طرطوس10010056250آسيايسرى تيسير حسين971714209740
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال85.7720050

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

معهد1996-05-10طرطوس10020024000فايزهحيان جهاد علي971814209741
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال68.5920170معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2304.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-01طرطوس10260014132سهام حمودلينا محمد حمود971914209742

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

412كتاب اولوزارة الماليةالال1934.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-31طرطوس10260041262سوسنمها نزيه عيسى972014209743

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090003803الهاملمى منير مسلم972114209744

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-02طرطوس10010104704غصونيوسف سلمان سلمان972214209745
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-08الالذقية06120013833هاجارسهى رمضان ياسين972314209746

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-05طرطوس10240007804سالممجيب مرشد ابراهيم972414209747

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-02طرطوس10090116654سهاموفاء ابراهيم صيوح972514209748

معهد1996-01-31طرطوس10240014337كوكبإلينا غسان جديد972614209749
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.4420170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10160093056مهىرشا خليل اسماعيل972714209750
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس10160093038امنهوفاء عبد الرحمن اسماعيل972814209751

معهد1985-01-14طرطوس10220027215فلايرمنال سهيل سليم972914209752

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.1720040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1561.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10010024922املجنا نزار اسماعيل973014209753

الال3529.0020170ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية1999-01-02طرطوس10090110602سماهررال عدنان حسن973114209754
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

الال270.0019940كهرباءثانوية صناعةثانوية1976-08-01طرطوس10090010791سلمىانتصار علي احمد973214209755

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1962

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال381.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-01-01طرطوس10160139920ناديا غنوممحمد حبيب حمدان973314209756
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

معهد1997-01-17طرطوس10030024354سعدهعلي محمود سالمه973414209757
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال62.9520190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1996-06-01طرطوس10220003310نجاحريم علي تليجة973514209758
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.8620160(متواجد قديما)إدارة 

معهد1995-03-14طرطوس10040023411ميادىحسن شوقي شاهين973614209759
المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.4420163تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-06طرطوس05190009976نسرين اسماعيلياسمين طاهر سلمان973714209760

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-05طرطوس05150090706ناديا االسماعيلالهام محمد االسكندر973814209761

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-15حمص04020006830هيامسماهر علي سليمان973914209762

الال3223.0020152كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-05-01طرطوس10100006161ميساءطالل هيثم سليمان974014209763
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2375.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20طرطوس04030014876ظهيرهلينا محمود السالمه974114209764

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-15طرطوس10250003984جميلةفيروز علي قرفول974214209765

معهد1997-02-24طرطوس10030020710فاطمهميرنا محمد محمد974314209766
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.5920170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1979-11-06طرطوس10160159469بدريهنجاة محمد علي974414209767
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.9520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1978-12-31طرطوس10170007340جميلهمنال فهيم مصطفى974514209768
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال76.1719990اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

معهد1994-08-10طرطوس10010163978غاليهرهف علي محمود974614209769
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال86.5720140المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل5مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-25طرطوس10120014807اميرةنادين علي عمار974714209770

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-01طرطوس10250003985جمليةهبا علي قرفول974814209771

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20طرطوس10010096442صباح كنجحال نبيل حمود974914209772

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-15طرطوس10130011908هناءرانيا محمد زغيبي975014209773

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-14طرطوس10030013653مادلينهبه محسن قاسم975114209774

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-18طرطوس10110013704سناءآالء صالح الدين ماضي975214209775

معهد1994-01-01إدلب07060059793فاطمةمروة عبد الهليل975314209776
المعهد التقاني 

الصحي
الال84.4420190صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال2916.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10020008558هناءعلي عقيل عمران975414209777
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
218

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2253.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10040011926سميره اسماعيلرؤى موسى حلوم975514209778

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-22طرطوس10120000671حياةرهام محسن سعود975614209779

الال286.0019980حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1980-10-28طرطوس10090011551فاطمه ريشيباسم ابراهيم ريشه975714209780
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10220010858غادهرويده رفعت علي975814209781

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-05طرطوس10090080808سكارداليا يوسف محمد975914209782

معهد1994-01-01طرطوس10160041275ابتسامنسرين ابراهيم وردي976014209783
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال66.6920180

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-01طرطوس10120011657شفيقةنبيها حسن علي976114209784
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الال200.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-19طرطوس14040046361ليلىهازار عيسى المحمد976214209785

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1994-05-15طرطوس10140010536شهيرهريم علي سليمان976314209786
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.3120160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1761.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-16طرطوس10160144954منى عليمحمد محمود عباس976414209787
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-05-07طرطوس10020016636نسورسناء علي يوسف976514209788
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.7620140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-08طرطوس10170012499نهادعلي محمود سلمان976614209789
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2280.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-01طرطوس10160160825عبيرريم بسام طوقان976714209790
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1886.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-10طرطوس10100030526ديماوليم محمد سليمان976814209791

معهد1995-01-10طرطوس10270007602سمررهف بسام علوش976914209792

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.7820150أسواق مالية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

الال3305.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-25طرطوس10020007928منال حلومبراءة آصف خضر977014209793
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-06طرطوس10240014333سمرسهى انيس جديد977114209794

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2155.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-12طرطوس10250010959حنانمحاسن كمال ابراهيم977214209795

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1998-11-07طرطوس10040023175نزيهاريم محي الدين كناج977314209796
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال70.8620190أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال1864.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05190008230عفافعلي ياسر حسن977414209797

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2678.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-10-12طرطوس10160070034روالمايا عارف غانم977514209798
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء1162

عامل مهني 

درجة أولى
218

معهد1998-05-01طرطوس10030037227حياةلورين محمد اسماعيل977614209799
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال79.0020190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-27طرطوس10160152677سهامسماح رزق يوسف977714209800

الال295.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-02طرطوس10160106651زكيه عمرانندى علي ونوس977814209801

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-08حماه05010168772روزهآالء محمد عيد العثمان977914209802

الال273.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-12-02طرطوس10090069093خديجه ابو غبرانجوى صافي خزامه978014209803
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

الال1740.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-10طرطوس10040026989ميعلي ابراهيم ابراهيم978114209804
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-31طرطوس10010101171سوريابراءه سليمان علي978214209805

الال115.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20طرطوس10160055152حسناءمحمد احمد عيسى978314209806
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال182.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-02-01طرطوس10160038772بدريهنجوى سليمان عاصي978414209807
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-09-27طرطوس10040003332يسرىزينه علي منصور978514209808
المعهد التقاني 

الصحي
الال69.6620200طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2061.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160098403سعدىعبير محمد داود978614209809
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409كاتب اولوزارة الماليةالال231.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-02طرطوس10280001138وفيقهرنيم ناظم سالمي978714209810

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06100004665نبيهامي رفيق محفوض978814209811

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10240010054جمانهجميله شكيب ديوب978914209812

الال1792.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10010133493هيام دغمهسلمان ياسر غالي979014209813
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

معهد1987-02-10طرطوس10140014223خديجهمحسن احمد اسماعيل979114209814
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال63.4320080المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال293.00200510ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-07-10طرطوس10160147685سميرهسعيد محمد مسعود979214209815

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090066100لبينامنى علي عباس979314209816

معهد1970-10-01طرطوس10160049436داللنبيله علي يوسف979414209817
المعهد التقاني 

الصحي
الال62.4719920تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال270.0020034ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-03-15طرطوس10170030205فهيمهمحمود حبيب يوسف979514209818
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

وزارة الكهرباءالال314.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-09-10طرطوس10160018714مهىعيسى موسى حيدر979614209819
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10150010240زروف اسماعيلثناء حسن اسماعيل979714209820

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال116.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-03-05طرطوس10170012057وحيده شحودرانيا محمد شحود979814209821
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-03-24طرطوس10160121889منىعال هيثم حسن979914209822
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.0820130أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3394.0020132حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10010123161ارينب الجبلياسين هيثم الجبل980014209823
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05حمص05170010079نهىلينا هالل ديب980114209824

409كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10160084973جناةمنار محمد حسين980214209825

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-04طرطوس10020025428مريممنال محمد علي980314209826

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-13طرطوس10240009637هدىداليا يونس حمود980414209827

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-13طرطوس10160129202حبوررؤى علي سليمان980514209828

معهد1998-01-30طرطوس10160041262ابتسامرال ابراهيم وردي980614209829

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.5120210

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01طرطوس10160138131لميسمايا توفيق حشيش980714209830

409كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-08-05طرطوس10160023676مهيبهمها محمد عمران980814209831

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-30طرطوس10280005674نوال احمدإيمان مهنا مرهج980914209832

معهد1988-01-05طرطوس10130014967سليمهنادين عبد الكريم موسى981014209833

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.4620160تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1939.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-06طرطوس10030037236اخالصلبنى علي اسماعيل981114209834

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-01طرطوس10130001837ساميهحنان بدر علي981214209835

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-03طرطوس10090042667سوزانرزان عماد محمد981314209836

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-03طرطوس10090022387اسمهان الشيخفاديا أحمد شاهين981414209837

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1475.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10050016364فلايرلورا محمود حامد981514209838

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-09طرطوس10010005868افتكارغاندي سالم عمار981614209839
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الال2759.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-04طرطوس10160086951ظريفهعباس اصف عباس981714209840
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01طرطوس10110009848انيسهبشرى احمد شدود981814209841

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160068833يمناديانا عيسى جمعه981914209842

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-14طرطوس10280016761اعتدال سليمانالرا احمد سلوم982014209843

411كاتب اولوزارة الماليةالال1603.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-09طرطوس10270016784انعامفارس رافع حسن982114209844

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1177

معهد1988-04-28طرطوس10160032319سهامميساء علي شعبان982214209845
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.9920110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1982-06-20دمشق03110028358جهينهأحالم تيسير العتيق982314209846
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال256.0020028كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-07-04طرطوس10280016721يمنهمحمد علي سلوم982414209847
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1009فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال3727.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-05-20طرطوس10160130384ميس عليرهف ماجد عيسى982514209848
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

معهد2001-01-30طرطوس10160119514رويدهشيم قينان علي982614209849
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال76.4820210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-15الالذقية06120002793مريمريم محمد اسماعيل982714209850

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1496.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-05طرطوس10260026597الهامبشار ايمن جنوب982814209851
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010135677بشرىوئام احمد سليمان982914209852

الال283.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-18طرطوس10020014602سميرهحنان ابراهيم شمالي983014209853

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-03طرطوس10090049262نهادآيه حسين ضوا983114209854

معهد1981-10-15طرطوس10160108951شهيدههناء احمد سليمان983214209855
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-01-20طرطوس10010099065املاحمد سلمان احمد983314209856
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال68.0020120تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1993-07-28طرطوس10240015032ربيحهفاتن نظير ابراهيم983414209857
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.2520140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2327.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10090045896الهام دالحنان محمد الصموعه983514209858

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2170.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-27الالذقية06110052963لينداحكيم يوسف محمد983614209859

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

الال131.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-15حمص04150014807ليلى عليوىحنان سلمان حصاوى983714209860

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة الماليةالال1590.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10170037831عبيرميس الريم سليمان ناصر983814209861

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-02الالذقية06120002785مريماحالم محمد اسماعيل983914209862

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020104علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10110013311ميادةعلي احمد مهنا984014209863

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1897.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-22طرطوس10160113500سهاميوسف نزيه حمود984114209864

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1875.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-30طرطوس10090045659هناءمحمود علي درويش984214209865

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2122.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23طرطوس10240016139روعه ابراهيمهال ياسر احمد984314209866

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2216.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090015833مديحهمرح بسام يوسف984414209867

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال1956.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-15طرطوس10100027649خطيرهماريا صالح تله984514209868

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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معهد1995-05-03طرطوس10160063516منىحال منصور اسماعيل984614209869
المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.4720150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2000-05-07طرطوس10160016819سماهرسالي سليمان سليمان984714209870
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال75.2620200محاسبة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01طرطوس10090003559هالهمحمد علي صالح984814209871

معهد2000-03-25طرطوس05040009952ميساءبتول بدر صالح984914209872
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5420210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1979-10-21طرطوس10250009520نجاحوفاء سلمان محمود985014209873
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال59.3020020محاسبة

معهد1993-03-17طرطوس10160051711رجاءاحمد علي صقر985114209874

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال83.0220134

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال125.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-06-03طرطوس10100012206سالمرنا ابراهيم معروف985214209875

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال114.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-20طرطوس10040015344وجيها الشيخعال حافظ حمدان985314209876

معهد1994-08-18حماه05050137030مريمنورما ستالين زيدان985414209877
المعهد التقاني 

الصناعي
الال83.4020140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-09طرطوس10040016610يمنىمشيره محمد سلوم985514209878

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-20طرطوس10140013350حميده منصورميساء سليمان محفوض985614209879

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-17طرطوس10090049252نهادحيدرا حسين ضوا985714209880

409كاتب اولوزارة الماليةالال1312.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01إدلب07030110036زينبفريدة محمود جواد985814209881

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-10طرطوس10240019739هيفاء ونوسمايا نديم احمد985914209882

الال265.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-02طرطوس10280018115خديجهوفاء اسماعيل سلوم986014209883
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05طرطوس10160061208جميلةحنان ابراهيم ديب986114209884

معهد1995-01-04طرطوس10020024531حياةابتسام ابراهيم ابراهيم986214209885

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.0720140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

الال2437.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-07طرطوس10040000440نوالكنانه حسان عيسى986314209886

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة الكهرباءالال299.0019970كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-08-06طرطوس10150009143زهرارمضان عقل اسماعيل986414209887
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1010فني صيانة

عامل مهني 

درجة أولى
1162

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-09طرطوس10100004612منتهى احمدميساء محمد دنيا986514209888

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1649.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10010085187ياسمينرهف محمود احمد986614209889

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-01-09طرطوس10250007923نورارهف جودت ديبه986714209890
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال62.9520170تجاري مصرفي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20طرطوس10180005013ندى تامرمحمود احمد يونس986814209891
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد1988-01-01طرطوس10020000564نجاحريما مصطفى ديب986914209892
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2720070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-04طرطوس10260036571فاديهصبا عماد يوسف987014209893

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-07طرطوس10260003822صبريهاماني مصطفى المبيض987114209894

معهد2002-01-05طرطوس10090013673عواطفسالي ثائر ضاحي987214209895
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال89.0120210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
1131

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10150013756كريمهسهير علي محمد987314209896

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-17طرطوس10260007345كلتومسالف فريد شربا987414209897

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15طرطوس10160019804مها سعودلبنى احمد خليل987514209898

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1682.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-12طرطوس10140010950زهرهعفراء اسماعيل سليمان987614209899

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-15طرطوس10160068551جوهيناأماني سلمان سلهب987714209900

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-08طرطوس10140008958هيام ابراهيمرشا عيسى ابراهيم987814209901

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10090019473سفيرهعلي ايمن رحال987914209902

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20طرطوس10280005179هالله احمدياسمين علي احمد988014209903
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20طرطوس10150000277فاطمهايمان عبد الهادي عباس988114209904

معهد1984-04-04طرطوس10220010706سعادبراءه مدحت سليمان988214209905
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
نعمال75.2020060المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1996-07-13طرطوس10100007016هندميس احمد شمه988314209906

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.0720180محاسبة

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-01طرطوس10040014631غزوهإيمان احمد صافي988414209907

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

معهد1990-01-06طرطوس10020028909فاطمهرنا محمد المصري988514209908
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-01طرطوس10090003818سكينه حمادرال محمود مسلم988614209909

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01طرطوس10170013054وفيقة عباسيارا صفا صالح988714209910

409كاتب اولوزارة الماليةالال201.0020072علميثانوية عامةثانوية1988-04-05طرطوس10220011053مطيعهمحمد وائل مرهج988814209911

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-25طرطوس10230003870املزهراء صالح خاكي988914209912

معهد1992-01-01طرطوس10020016037سميرهسمر سامي محمد989014209913
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-28طرطوس10040014991احالمرهف ناصر حصيني989114209914
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-04طرطوس10160030978حهينه غانمريم احمد غانم989214209915

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10180005121خضرهنعمه كاسر حسن989314209916

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1610.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-12دمشق10220025275اكرامروان عماد داؤد989414209917

الال3591.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-09-25طرطوس10220001785ردينهعلي صفا وسوف989514209918
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

409كاتب اولوزارة الماليةالال224.0020111علميثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10010056233مديحه سليمانبشار فايز رستم989614209919

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2044.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-11حمص04010171900هدىهديل ياسين علي989714209920
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1989-04-03طرطوس05030045224مريمزهور سلمان الديوب989814209921
المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.2820100إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1774.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010099003سمر عالنعدنان محمد مزنر989914209922
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1991-01-02طرطوس10010070890نجاحمحسن علي بو رز990014209923
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال62.7520147المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-03طرطوس10160069953هيام هيفهنور محمد الشمالي990114209924

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-01طرطوس10160056435سميرهحنان علي حسين990214209925

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090011603لميسميس علي ريشه990314209926

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-02-05طرطوس10260007958صبريهميس مصطفى المبيض990414209927
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1994-01-27طرطوس10010068202نظيرهريا محمد يوسف990514209928
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةنعمال64.6020140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-22طرطوس05050154957سعادفرح دريد قبقلي990614209929

معهد1982-11-10طرطوس10170004140حسنريني مالك لباد990714209930
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-14طرطوس06110009128سميرهثورة محمود حمدان990814209931

409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-02-10طرطوس10010128756رئيفه مصطفىعفاف شاهين حسن990914209932

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-01-04طرطوس10020013057اميرهدالل احمد حماده991014209933
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.7020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1458.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-17طرطوس10260010653هناء قطلبزينه احمد علي991114209934

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10020017711سالمريم عبد الكريم سليمان991214209935

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1592.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-06طرطوس10100017459حياةرفاه يوسف حمود991314209936

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-15طرطوس10150008177رانيهبراءه احمد صافي991414209937

معهد1996-06-10طرطوس10230001137يمنهناء سليمان محمد991514209938
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9720190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3098.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01طرطوس10230022658حوريهآيه فؤاد حسين991614209939

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1981-09-22طرطوس10160141515فدوىعائده غسان اسعد991714209940
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.2920020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2278.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-25طرطوس10010083350ندى سليمانهبه نادر ابراهيم991814209941
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال331.0020113تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10100020930اسمهان دنياذكريا علي دنيا991914209942
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-09طرطوس10010034241هاجربروق جابر عمار992014209943

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-05طرطوس10130014764ميساء معروفحال أسد سلمان992114209944

الال2771.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01طرطوس10100003573وفاء باكيرريم محمود باكير992214209945
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية2محاسب

الال3426.0020130حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1994-01-02طرطوس10240011633ليلىسومر يوسف ميهوب992314209946
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

الال1805.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-08طرطوس10110023891فائزةمرح سليمان خضور992414209947

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
411كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1988-06-20طرطوس10180009414بدرهسمر جاسم علي992514209948
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال72.7920090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1659.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس10160128554نجاةرؤى بالل محمد992614209949

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-10طرطوس10150009710وجيههنبال محرز يوسف992714209950

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-11طرطوس10150006893لينانور سامي علي992814209951

معهد1982-05-10طرطوس10100019208اميرهعبير ظهير سليمان992914209952
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال66.7520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-01طرطوس10090086601خديجهيارا احمد منصور993014209953

معهد1990-03-20طرطوس10160091681زاهيهقصي رفعت عمران993114209954
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال71.6320128

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

الال3077.0020181تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-08-20طرطوس10160141938سميرهمحمد سلمان حايك993214209956
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10160051397منىتيماء حسن سليمان993314209957

الال116.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-02-02طرطوس10040006695هاجرأوميمه هاشم اسماعيل993414209958

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1969-01-25طرطوس10040027355أملسعاد حسن ابراهيم993514209959
المعهد التقاني 

الصحي
الال75.2019900تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-08طرطوس10250002876موناقمر نديم حمدان993614209960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-27الالذقية06100004058منيرهفداء محمود عباس993714209961

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-05حماه05190008648عفافمروه زكي سليمان993814209962

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1738.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-10طرطوس10260006784أسماءساندي معين سليمان993914209963

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1820.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-17طرطوس10240018679عائده مصطفىريم اسكندر حمود994014209964
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2543.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-04-27طرطوس10220035625باسمههديل مفيد محمد994114209965

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10170010820أمالياوصال عدنان ميهوب994214209966
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نعمال2461.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10110008101خديجههيا وفيق يوسف994314209967
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال2390.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-16طرطوس10160141948سميرهبراءه سلمان حايك994414209968

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1647.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-01طرطوس10040026712مياده ونوسايمان حمد حمد994514209969

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1981-07-10طرطوس10020010223اميرهوداد محمد محمود994614209970
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.4520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03طرطوس10040006440ساميهسالم محمد سليمان994714209971

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-18طرطوس10160110308نعيمه احمدغنوه احمد حسين994814209972

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31طرطوس10220003308رباب حسيننور أحمد تليجة994914209973

409كاتب اولوزارة الماليةالال212.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-08-06طرطوس10010125997ليلىهادي يونس بدور995014209974

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

409كاتب اولوزارة الماليةالال2098.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-27طرطوس10280014807سرونازنغم نضال سليمان995114209975

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10170011326فتاةنغم يوسف شعبان995214209976

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2278.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-10طرطوس10090050679خديجهكاترين يوسف جنود995314209977
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-21حماه05120052279نجاح زيودوصال محمد برهوم995414209978

الال378.0020096كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-03طرطوس10050017811سحرهاني سيف الدين سليمان995514209979
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب  طاقة 

شمسية
1052

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1688.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-01طرطوس10100021201فدوىزينه محفوض اسماعيل995614209980

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-22طرطوس04010603910ساميهنادين حسن سعيد995714209981

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-26طرطوس10050012465كريمهزين العابدين علي نعمان995814209982

معهد1983-07-22طرطوس10170004148تمامعال غصن صليبي995914209983
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال86.3720040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1802.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31طرطوس10220029300ربا خازمفرح سلمان اسعد996014209984

معهد1980-06-15طرطوس10010104659عائشهزينه محمد شامي996114209985
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4220000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10030038787نواعم جمولرنيم سمير شاليش996214209986

الال1747.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-30طرطوس10160114293عبيرحسن ياسر ابراهيم996314209987
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-17الالذقية06110006095سميرهعائده محمود حمدان996414209988

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1807.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10100002355هالهكارينا علي عبدو996514209989

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1387.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-04-13طرطوس10040012983ابتساملجين محمد الدبس996614209990
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-08طرطوس10260017852منىميسم اسماعيل اسماعيل996714209991
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1729.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-14طرطوس10010126862ربامايا صالح حمود996814209992
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال186.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-28طرطوس10160134215نوفالما سلمان علي996914209993

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1335.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17طرطوس10110007921سفيرةهازار يوسف حبيب997014209994

الال1655.0020140علميثانوية عامةثانوية1992-06-01طرطوس10050009497فاطمه محمودطارق طالب جوهره997114209995

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-07طرطوس10090009779مفيدهحسام محمد منصور997214209996

409كاتب اولوزارة الماليةالال1858.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-13طرطوس10270002147منىبتول محسن عمار997314209997

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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معهد1974-06-30طرطوس10010069101مطيعهرغداء محمد رحال997414209998
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.4319970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020128علميثانوية عامةثانوية1994-09-14حمص10090080470سوسنشادي سمير علوش997514209999

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

معهد1988-10-02طرطوس10160143099فدوىعالء محمد علي997614210000

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال80.0820080الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2103.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-16طرطوس10220029323ربا خازميانا سلمان اسعد997714210001

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-15طرطوس10110008148رقيةلمى كامل عموم997814210002

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-07الالذقية10010151695املوالء علي ابراهيم997914210003

410كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-28طرطوس10160135229سماهرفاطمه علي علي998014210004

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

411كاتب اولوزارة الماليةالال2249.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-03طرطوس10090054138سماهرعفراء هيثم فياض998114210005

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

409كاتب اولوزارة الماليةالال1745.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-28طرطوس10010139480ديبهعلي عادل رمضان998214210006

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال137.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-08-13طرطوس10040020127يمنى ديبداليا محمد سلوم998314210007

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-17طرطوس10260003636سميرهمي أحمد حسن998414210008
10501.0

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال20190

معهد1996-01-01طرطوس10220045747نهىرنين علي عبود998514210009
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.3320160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-01طرطوس10160057595تمام سليمانفيروز طاهر سليمان998614210010

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10110007927سفيرةيارا يوسف حبيب998714210011

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-15طرطوس06110016364يمنىسلمى يوسف صالح998814210012

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2223.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-21طرطوس10090016546سامياسماح سلمان حسن998914210013
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-11طرطوس10010070036زكيه معروفمنار ابراهيم حسن999014210014
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-10طرطوس10140002505رتيبهايمان علي نده999114210015

الال284.0020020التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1982-12-01طرطوس10010034529املمحمد علي ابراهيم999214210016
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-22طرطوس10090017190مسيكه حسنياسمين محمد الشنته999314210017

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2045.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-22طرطوس10140004925عائدهمحمد سلمان علوش999414210018

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

413كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020013علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10220047766ظهيرهعالء امين ابراهيم999514210019

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1979.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10260020033حسنهرنين ابراهيم محمد999614210020
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-20طرطوس10160143114فدوىهدى محمد علي999714210021

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-04طرطوس10120005891فايقهسماره وحيد حمود999814210022

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-11طرطوس10260005031اهدابتاال وجيه يوسف999914210023

1000

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1552.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10170014497فائزهسوسن سمير دعكور14210024

1000

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-22طرطوس10240021530رجاءميس فائز درغام14210025
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1000

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07طرطوس10110015361فاطمه عمومهديل ابراهيم سليمان14210026

1000

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-12طرطوس10100037098عزيزه عروسسهير محمود ابراهيم14210027

1000

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01طرطوس10100023563ابتسامشيرين سالم سليمان14210028

1000

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-07طرطوس10170016312حوريه حسنانشراح نصر ابراهيم14210029

1000

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-20طرطوس10160117065سهامريما شفيق عباس14210030

1000

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-30طرطوس10160102270تمامرشا علي ديب14210031

1000

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-11طرطوس10270013136كوكبفاتن سمير صقر14210032

1000

9
الال2894.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10020003382حنانروز أحمد دال14210033

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1001

0
الال3264.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-08-17طرطوس10100040402لينا باكيردعاء هالل الكعدي14210034

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية2محاسب

الال283.0020119كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-07-16طرطوس10010134175فاطمةمحمد احمد طوفان1001114210035
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1001

2
معهد1977-07-04طرطوس10160004018داللمرفت غسان ابراهيم14210036

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال60.2019970محاسبة

1001

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-11طرطوس10240021534رجاءرفيف فائز درغام14210037

1001

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-15طرطوس10110019993فضهرشا ابراهيم اسماعيل14210038

1001

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-10طرطوس10010104548اميرهسورانج عهد حبش14210039

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1001

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-15طرطوس10020036576وفاءرنين محسن الجردي14210040

1001

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2220.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05190035500سهام دعكوركريستينا فادي محمد14210041

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1001

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10100002167لينا باكيربتول هالل الكعدي14210042

1001

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010095260نديمهمحمد رياض صموعه14210043

1002

0
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال281.0020102علميثانوية عامةثانوية1992-05-09طرطوس10110027558ابتسام الشيخعلي محمد علي14210044

1002

1
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2145.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-28طرطوس10150010552بيداءرمال يحي يوسف14210045

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1002

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-12طرطوس10260000988ناديا محفوضربا زهير العلي14210046

1002

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10طرطوس10160138254ليلىنيفين فؤاد حشيش14210047

1002

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-07طرطوس10050004868ملكهوسام محمد سلمان14210048

1002

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03طرطوس10160038731فاطمةسماح احمد المحمد14210049

1002

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-11طرطوس10220032294هالهساميا عبد الحميد جديد14210050

1002

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-10طرطوس10090083193داللسهير درويش صالح14210051

1002

8
وزارة الكهرباءالال3053.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10090077263هويدههيا بسام سليمون14210052

عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1002

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2078.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-02طرطوس10240018170ابتسامنغم علي محمد14210053

1003

0
نعمال3524.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-03-13طرطوس10160077257نوال صالحروزان عزيز صالح14210054

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1003

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-13طرطوس10020012982زواتسماح عبد الكريم محمد14210055
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1003

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01طرطوس10160145163منى عليماري محمود عباس14210056

1003

3
الال3866.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1999-01-05طرطوس10090072450فدوىزينب فائز داود14210057

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1003

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-03طرطوس10020028953سليمهنسرين عبد الكريم حسن14210058

1003

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01طرطوس10220026887ياسمين عبد الرحمنختام عبد العزيز عبد الرحمن14210059

1003

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-30الالذقية06020023757حميدهصفاء سمير حواط14210060

1003

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-22طرطوس10160050508عزيزهعلي محمد حسن14210061

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1003

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1776.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-22طرطوس10090079086علياهديل علي الراعي14210062

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1003

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-07طرطوس10160105556وفاءمايا يونس شدود14210063

1004

0
وزارة الكهرباءالال279.0020028كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-11-06طرطوس10140008478مريماحمد ابراهيم ديوب14210064

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1004

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-04طرطوس10270002681عايدهخليل يونس عمار14210065

1004

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-26طرطوس10120000521وفاءرشا ابراهيم معال14210066

1004

3
الال2801.0020200حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2002-01-12طرطوس10160041353سهام محمدهادي زاهر عجايا14210067

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1004

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15طرطوس10160020886ليلى عاصياحمد جمال سليمان14210068

1004

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1997.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-07طرطوس10160057638ترياق سليمانجواهر علي سليمان14210069

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1004

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-06طرطوس10110015592اسمهانرقية محمد حسن14210070

1004

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-16طرطوس10260027109عفافعلي محمد حميدان14210071

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1004

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-24طرطوس10100026809رويداشروق صالح حسون14210072

1004

9
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1720.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-06طرطوس10260022559ثناء حسينآيه مهدي حسن14210073

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1005

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-02طرطوس10130011988سليمهسماح عبدالكريم موسى14210074

1005

1
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2073.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-05طرطوس10260022557سميرهحال فهد حسن14210075

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1005

2
ثانوية صناعةثانوية1989-02-27طرطوس10160043020آمنهيوشع صالح البودي14210076

آليات ومعدات 

زراعية
الال242.0020071

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1005

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-10طرطوس10010129419فداءشيرين ابراهيم سالمه14210077

1005

4
معهد2001-11-01طرطوس10100021208فدوىمرح محفوض اسماعيل14210078

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال66.9920200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1005

5
510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-18طرطوس10160062706جهينهعلي عيسى محمد14210079

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1005

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160106587اميرهعزيز خضر خضور14210080

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1005

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1538.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25طرطوس10140009789حنان الحاجبانا اسماعيل سليمان14210081

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1005

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10090026368وجيهه عاقلريم منذر شريبه14210082
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1005

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-03طرطوس10100034805هيامفاتن صالح عمار14210083

1006

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-20طرطوس10100016675فادياايهم فراس مصطفى14210084

1006

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-25طرطوس10010003450عزيزهحال محمد فخور14210085

1006

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-09طرطوس10090040302وضحهسهى معين دال14210086

1006

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-29طرطوس10220029604نادياعبير ابراهيم سلمان14210087

1006

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال1934.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06110041766وفاءهال سليمان خليل14210088

1006

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2258.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010128580منالآالء عزت سالمي14210089

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1006

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-17طرطوس10110015135ماريختام احمد زهره14210090

1006

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال2068.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-02-17طرطوس10160044798سحرمروى بهجت مصطفى14210091

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1006

8
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2257.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10040028253رامياالينا حيدر معنا14210092

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1006

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2062.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10110020388سوسناالء محمد غانم14210093

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1007

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-19طرطوس10100004097كنانهضحى محمد مير اسعد14210094

1007

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-25طرطوس10220037993فلاير بلشهنهال سهيل سليم14210095

1007

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10110015506فطومحسان حبيب سعيدي14210096

1007

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-16حمص04220006022سميرهاياد جهاد كلثوم14210097

1007

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-18حماه10270002085سمراءرنيم حسن عمار14210098

1007

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-12طرطوس10160035718حنانثراء مظهر عبد الحميد14210099

1007

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020012علميثانوية عامةثانوية1981-12-16طرطوس10010029001نوال سالمهرامي عزيز شدود14210100

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1007

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-03طرطوس10260022359إنعامبتول شفيق اسماعيل14210101

1007

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-05طرطوس10090040300وضحهلمى معين دال14210102

1007

9
الال256.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-11-06طرطوس10160089641هدى سليمانهنادي هاشم حسين14210103

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

1008

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-20طرطوس10100016634فاديامايا فراس مصطفى14210104

1008

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-12طرطوس10220030128هند خلوفصفاء اديب ابراهيم14210105

1008

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10180002025آسياعبق محمد علي14210106

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1008

3
الال349.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-01طرطوس10090013276عزيزهزبيدة حسن هزيم14210107

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1008

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-12طرطوس04010536364عزيزةغيداء طاهر البياع14210108

1008

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-12طرطوس10010141585كسيرههال غسان حسين14210109

1008

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-15طرطوس10160032978شهرذاد عبد الرحيمراميا عبد الكريم عبد الكريم14210110
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1008

7
وزارة الكهرباءنعمال2857.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-08-26طرطوس10260019239صباحباسل احمد ملحم14210111

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

1008

8
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2319.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-24طرطوس10040001481صباحديمة سمير ابراهيم14210112

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1008

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-05طرطوس10030037724هنارهف طالب جمول14210113

1009

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17حماه05020081749عبيرمارسيل ماجد الخضور14210114

1009

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-20طرطوس10120014791نوالهبه محمد احمد14210115

1009

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10250002318نوالقالده محمد حسن14210116

1009

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1615.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-08طرطوس10020041683سهاماليسار يوسف جري14210117

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1009

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال191.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-22طرطوس10160036549سهاماروى ماجد علي14210118

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1009

5
وزارة الكهرباءالال2926.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-04-17طرطوس10020008487فيروزاحمد وفيق نصر14210119

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1009

6
الال292.0020072ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1988-05-05طرطوس10100005802ياسمينعالء غسان مصطفى14210120

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1009

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1338.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10260022553ثناء حسينخضر مهدي حسن14210121

1009

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04طرطوس10230001152يارىنورمان مظهر محمد14210122

1009

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-23حماه05010211659ندوهثناء حسين عيسى14210123

1010

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-28الالذقية06090045072وفاءفرح احمد اسعد14210124

1010

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2234.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020014915رائدهلمى سمير القاضي14210125

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1010

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10100007232انتصارحال شهيد سليمان14210126

1010

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-20طرطوس10270001205ظهيره عمرانلما احمد سليمان14210127

1010

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10طرطوس10020001872ماجدهديانا معال سليمان14210128

1010

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-09طرطوس10160125081ندا جماللونا وسيم جمال14210129

1010

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10010086609معينهكفاح منصور يوسف14210130

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1010

7
الال3303.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-01-14طرطوس10090008939تغريدلورين مازن جبران14210131

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1010

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19الالذقية06010100188بيروتيهميس يوسف صقر14210132

1010

9
الال2022.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-04طرطوس10030026639داللهبا هاني ونوس14210133

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07طرطوس06200049330مدينه ديوبهبه يوسف سليمان1011014210134

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2256.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-28طرطوس10160065211نبيلة يوسفسلمى فؤاد يونس1011114210135
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409كاتب اولوزارة الماليةالال1915.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-04طرطوس10020004877فادياعبير علي الفتى1011214210136

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1578.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-02-01طرطوس10050000138نهالفاطمه علي حمدان1011314210137

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-20طرطوس10010126242شريفههناء محمد سلهب1011414210138

الال2705.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-06-11طرطوس10250006214نسرينعالء رامز شاويش1011514210139

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

الال268.0019910ميكانيكثانوية صناعةثانوية1971-06-14طرطوس10230023208وجيهة أسعدسامي حسن عساف1011614210140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

الال2595.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-04-17طرطوس10100007499وفاء الخشبهرهف رائد ديبه1011714210141

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-01طرطوس10040002396ساميهوعد محمود شبلي1011814210142

الال3354.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10010126786مريمسليمان عيسى حمود1011914210143
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1012

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20طرطوس05190028016بديعهنورا احمد سلمان14210144

1012

1
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1623.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-26طرطوس10160145353ليناهبه محمد محمود14210145

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1012

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال160.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-12-20طرطوس10160086877روجينماجده ابراهيم سليمان14210146

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1012

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-14طرطوس10090019707وجيهادليله حسن ديوب14210147

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1012

4
معهد2001-01-17طرطوس10030006133ميادةدينا ثائر برهوم14210148

المعهد التقاني 

الصحي
الال70.3420210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1012

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1974-10-09طرطوس10230016369كاملهفاطمه صالح صارم14210149

1012

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05190028038بديعه نصرهبه احمد سلمان14210150

1012

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-20طرطوس10090049406فاطمة ملحمعائشة خالد الشيخة14210151

1012

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-10طرطوس10230021635فاطمهرزان عدنان حسن14210152

1012

9
412كتاب اولوزارة الماليةالال2324.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-03طرطوس10260027971فلاير ديوبنرمين احمد حسن14210153

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1013

0
وزارة الكهرباءالال2738.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10010139996سونيايزن محمود علي14210154

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1013

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-04الالذقية06110014594مديحهرايده جاسم ابراهيم14210155

1013

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2095.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01طرطوس10020042939زهوه مرهحسن علي علي14210156

1013

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10090081777ملكهالين سمير خضر14210157

1013

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-12طرطوس10270010179نجالسماح علي حسن14210158

1013

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1682.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-09طرطوس10240015414هاالسماره عبد الحميد جديد14210159

1013

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04طرطوس10090026332وجيههمحمود منذر شريبه14210160
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1013

7
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1734.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10010004776فلايررباب باسل حمود14210161

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1013

8
الال3789.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-08-28طرطوس10220040010منىلين علي علي14210162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1013

9
وزارة الكهرباءالال3611.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-10-01طرطوس10090023255فدوىجعفر مجد علي14210163

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

1014

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-16طرطوس10100019676حياة يوسفريما عقل صالح14210164

1014

1
وزارة الكهرباءالال3163.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05160038058ميساء سالمهعمار ابراهيم العيسى14210165

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1014

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1945.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10160050566سميرهمحمد يحي عمر14210166

1014

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال115.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-06-10طرطوس10170025314مديحهمحاسن كامل شمالي14210167

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1014

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-12طرطوس10010105180غاندابشرى احمد ديب14210168

1014

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-22حماه05150053769بسيمهنغم احمد خضور14210169

1014

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال1458.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160129004لمىلجين علي علي14210170

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1014

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2299.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01الرقة11090069241باديا ديبامل مالك سليمان14210171

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1014

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-22طرطوس10280015856شادياسومر وجيه ميهوب14210172

1014

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-15طرطوس10160077686فريدهرحاب محمد حسين14210173

1015

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25طرطوس10090089969الهام صيوحانغام فيصل شما14210174

1015

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-01طرطوس10030014756حنانميس سلطاني ناظم14210175

1015

2
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-28طرطوس10120014715هوال السودةسوزان بديع احمد14210176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1015

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-25طرطوس10010072480نوالرقيه محمد نزق14210177

1015

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-09طرطوس10140002005صديقه حسنريمان شفيق نده14210178

1015

5
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال199.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-07-01طرطوس10220039580اديبهبراءة هاشم اسعد14210179

1015

6
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1730.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-21طرطوس10140009469املعذاب نصر حسون14210180

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1015

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-24طرطوس10090078841نبيههرولين سليمان مقصود14210181

1015

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2123.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-01طرطوس10010105603ثريا عيسىثناء معروف ديوب14210182

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1015

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-15طرطوس10260021805سميرهعائده ابراهيم محمد14210183

1016

0
الال3168.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-11طرطوس10160041430عدلهبتول يونس عباس14210184

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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1016

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2318.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20طرطوس04050030546سراببتول سفير الونوس14210185

1016

2
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1713.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10140009805رندهمايا غسان مرجان14210186

1016

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-21طرطوس10090107956وفاءبشرى يوسف عاصي14210187

1016

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال1559.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-01طرطوس10130002438ريماحال يوسف تلجه14210188

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1016

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-14طرطوس10240016293انعاموالء نضال اسبر14210189

1016

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-12طرطوس10160046604فاطمهميساء ابراهيم صالح14210190

1016

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1921.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10020042024اسيهيانا علي زيدان14210191

1016

8
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1814.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-01طرطوس10090092267منالنجمة محمد شما14210192

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1016

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-12طرطوس10250000487ندى حامدثناء حسن علي14210193

1017

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-03طرطوس10010056639فوزية محمدالهام عبد الكريم صبوح14210194

1017

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2216.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010266472شهيدهريم محمود سعيد14210195

1017

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال1877.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-05طرطوس10090092337منالنور محمد شما14210196

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1017

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-24طرطوس10090029112روعه اسماعيلرزان اكرم عيسى14210197

1017

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1874.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-07طرطوس10260014977جهانلجين سمير خدوج14210198

1017

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01حمص06020040411عذاب محمدنور جمال زيتي14210199

1017

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10040018678سناءيارا حسين العيسى14210200

1017

7
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1656.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-08طرطوس10170010145غرام الشغريدينا أمين حماده14210201

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1017

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-05طرطوس10160043512فهيمهرشا صادق اسعد14210202

1017

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-29طرطوس10010006960ميساءريهام احمد حسن14210203

1018

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-05حمص04120063406منىديانا علي قموحي14210204

1018

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2019.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10160082783ميادههيا نادر منصور14210205

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1018

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-04طرطوس05190005077وجيهه حسنعبير علي احمد14210206

1018

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-05طرطوس10230016725جوهرهناريمان أحمد أحمد14210207

1018

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10250007141ميساء حيدرروان كمال ديب14210208

1018

5
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال124.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-09-06طرطوس06100009662تماثيلآالء غسان غنام14210209

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1018

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس04010008159فادياحنين احمد جردي14210210

1018

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-02حلب02320327096سماهر احمدمروه عبد الرحيم رغيان14210211

1018

8
وزارة الكهرباءالال248.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-06-19طرطوس10140017908فريدهماجده اسعد احمد14210212

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1018

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-10طرطوس10010020727حسنلمى عدنان عبد الرحمن14210213

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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1019

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2322.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-05طرطوس10130012189يسرالرا سلمان سليمان14210214

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1019

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-05طرطوس10010086346روجبنانجالء علي زيدان14210215

1019

2
الال327.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-04-02طرطوس10030014907ظريفه جروانورا طليع نعوس14210216

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1019

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-04طرطوس10250008574فاطمههناء عبد الكريم معال14210217

1019

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-13طرطوس10160116704حفصهسحاب محمود حسن14210218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1019

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1740.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-09-13طرطوس10240015115رابيه احمدمحمد نبيل علي14210219

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1019

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20طرطوس10090059720وفاءحليمة احمد برادعي14210221

1019

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1967-04-20طرطوس10130012183سعدهيسر بدر احمد14210222

1019

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16طرطوس10160041462عدله بلوكلما يونس عباس14210223

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1019

9
الال252.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-08-17طرطوس10160052489صديقهردينه نجم الدين خضر14210224

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1020

0
الال4109.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-09-13طرطوس10090086289منى حيدرنيرمين هاني صفا14210225

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1020

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-24طرطوس10160116780حفصهاسراء محمود حسن14210226

1020

2
410كاتب اولوزارة الماليةنعمال144.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-03-02طرطوس10160136331سعادسوسن ابراهيم حسن14210227

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1020

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-24طرطوس10010093209رامياريم صالح صالح14210228

1020

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1750.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-15طرطوس10010080165وفاءرنا محمد بشالوي14210229

1020

5
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2313.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-19طرطوس10110023072رؤىبتول صخر سالمة14210230

1020

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال2216.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-20طرطوس10160145033دعدرهام جالل عباس14210231

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1020

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31حلب02390208095منىنهى خالد الحسن14210232

1020

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-10طرطوس10010080341بشرىنور هيثم ملحم14210233

1020

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2349.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-16طرطوس10030033321غادةغدير علي حمود14210234

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1021

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-06الالذقية06110023153جهينهندى محمد علي14210235

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال148.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01طرطوس01030067152سهامسماح محمد الدرويش1021114210236

1021

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-14طرطوس10010000394ساميهوالء بربر شاكر14210237

1021

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25طرطوس10010000387ساميهميساء بربر شاكر14210238

1021

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01طرطوس10010043723سحرمانيال منذر الحلبي14210239

1021

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-19طرطوس10010043719سحرمنيرفا منذر الحلبي14210240

1021

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-14طرطوس10010066911انغامأيمن طاهر اسماعيل الخليل14210241
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1021

7
معهد1986-04-10طرطوس10020029333ليالديما علي الصهر14210242

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.1320070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1021

8
معهد1992-03-26طرطوس10150000280سعادليال محسن عباس14210243

المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال65.9020140مخابر

1021

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10030036617كامله سعيدفاطمه سمير الشاعر14210244

1022

0
الال2326.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-03-04طرطوس10160052124ربيحه حسننادين معال محمد14210245

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1022

1
معهد1986-07-28طرطوس10090047480رئيفةهيام فهد صبوح14210246

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال84.0420060

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1022

2
معهد1996-03-08طرطوس10020018984نهادمرح كمال شمالي14210247

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.6120160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1022

3
معهد1987-06-08طرطوس10030001193حنانسوزان ناظم سلطاني14210248

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3920090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1022

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-05طرطوس10160070732جميلهوفاء علي صالح14210249

1022

5
معهد1983-04-01طرطوس10090053771عيدهميس منير تجور14210250

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.5820030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1022

6
معهد1988-11-01طرطوس04120012275شهالبسمه حسن ديب14210251

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.7720080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1022

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-01طرطوس10160130859ليناديانا احمد علي14210252

1022

8
الال3766.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10160052116ربيحه حسنألين معال محمد14210253

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1022

9
معهد1992-08-18طرطوس10020004416سحرياسمين علي شدود14210254

المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.6220130تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1023

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-07طرطوس10030035740هدىدينا بديع غاوي14210255

1023

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10280016203صفيه حسنأماني يوسف حسن14210256

1023

2
معهد1990-01-01طرطوس10220001922ميادهحنينن محمد دبرها14210257

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.0520210انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1023

3
معهد1989-07-01طرطوس10090051834غادانادين يحي سعود14210258

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال62.2620200شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1023

4
معهد1979-05-05طرطوس10010113313سكرعلى محمد سالمي14210259

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.3420020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1023

5
معهد2000-01-23طرطوس10260009686أميرهوالء خليل عباس14210260

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.1820200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1023

6
414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2435.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-04-03طرطوس10110027565ابتسامحسن محمد علي14210261

1023

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-04طرطوس10100008649سعدههبا جمال داؤد14210262

1023

8
معهد1998-05-01طرطوس10010093242هيامرهف هيثم صالح14210263

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.2220190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1023

9
معهد1996-01-10طرطوس10280010362سهيلهمجد محمود سالمي14210264

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.5620162مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1024

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010084242نبيال ابراهيممي محمد احمد14210265

1024

1
معهد1986-11-12طرطوس10020044214رابيهريم علي ياسين14210266

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال70.9720080

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني
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1024

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10100032481ناريمان سليمانعفراء علي حمود14210267

1024

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01طرطوس10010117317سحردارين علي حسين14210268

1024

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال321.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-05-22طرطوس10160037987خديجه الشمالياحالم عبد الحميد محمد14210269

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1024

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020141أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-17طرطوس10160034212جنات ابراهيمحبيب عدنان مرابع14210270

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1024

6
الال213.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-07-12طرطوس10260011294خديجه سقورروعه محمد نصور14210271

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1024

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال1946.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-02-10طرطوس10090010612نظيرهباسل ياسر عثمان14210272

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1024

8
معهد1991-03-24طرطوس10090022551افتكارعلي احمد ابراهيم14210273

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.0720110تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1024

9
الال286.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-15طرطوس10260011455فاطمهآمال ابراهيم حمود14210274

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1025

0
412كتاب اولوزارة الماليةالال1810.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-03-12طرطوس10030024064نجاحعلي يوسف مظلوم14210275

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1025

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-22طرطوس10010081969فريدهديمه رشيد وطفى14210276

1025

2
معهد1997-02-25طرطوس10010000519دالليوسف محمد يوسف14210277

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.6220180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1025

3
معهد1992-04-29طرطوس05010435523منىرنا محمد اليونس14210278

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1025

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1536.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-25طرطوس10250000255ناهد ديبعلي عاطف ابراهيم14210279

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1025

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08طرطوس10160118018جومانا عليمي عدنان محمد14210280

1025

6
معهد2000-01-15طرطوس10010027388دوالآية هللا احمد غانم14210281

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.5420190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1025

7
الال244.0020013حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-03-13طرطوس10160021740ليلىرامز جميل علي14210282

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1025

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-03-22طرطوس10030035579هاله عيدماري الياس تامر14210283

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1025

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2403.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01حمص04140019947ليداليليان حسن ونوس14210284

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1026

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-23طرطوس10100033448هناءسمى مروان سلطون14210285

1026

1
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-10-01طرطوس10180008389جانيتعالء عبد الكريم ديب14210286

1026

2
معهد1973-04-10طرطوس10230026873لميانعيمه محمد عيسى14210287

المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال70.8019940تخدير

1026

3
413كاتب اولوزارة الماليةالال173.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-03-08طرطوس10220039869ظهيره سليمانمازن امين ابراهيم14210288

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1026

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-07طرطوس10090012746سلوىنسرين سهيل احمد14210289

1026

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-29طرطوس10010033085داللسناء شحاده احمد14210290

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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1026

6
معهد1992-07-10طرطوس10240018982منىغيث حمزة محمد14210291

المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.2220166تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1026

7
معهد1980-07-04طرطوس10110020710عزيزهسمر حبيب ابراهيم14210292

المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.2620020زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1026

8
معهد1990-05-01طرطوس10090080469فضهحنان علي علوش14210293

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.7720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1026

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-30طرطوس10160003695هدى حسنعبير فؤاد خضر14210294

1027

0
الال233.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-12-01طرطوس10270011106زكيهداليا حسين ابراهيم14210295

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1027

1
الال320.0019980حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1980-10-12طرطوس10100008752شكيره ميهوبعلي عيسى األخرس14210296

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

1027

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2510.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-12طرطوس10240016373وفيقهلبانه هيثم حسن14210297

1027

3
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2036.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10220029217هدىرغد اسكندر مرهج14210298

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1027

4
نعمال274.0020070حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1987-08-02طرطوس10220044208نوال بازعلي شفيق محمد14210299

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1027

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10طرطوس10100021189مجدلينجوساره نزيه اسماعيل14210300

1027

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-30طرطوس10010114011رئيفهعال جابر قطوفي14210301

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1027

7
معهد1998-01-01طرطوس10010097553ميساءراغده سهيل شدود14210302

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.6020170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1027

8
معهد1994-06-30حماه05010268656خشفهرفاء احمد سالمه14210303

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3120150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1027

9
معهد1986-12-20طرطوس10220018689نجاحأمل عبد الكريم كيوان14210304

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1028

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-14طرطوس10220006003سميرهأسمهان أحمد البري14210305

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1028

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-18طرطوس10090105637امينةمحمود محمد صيوح14210306

1028

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال1676.0020133علميثانوية عامةثانوية1994-08-20طرطوس10160139887غادهمحمد احمد عيسى14210307

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1028

3
معهد1996-01-27حماه05190027792ميسونيارا نزار سليمان14210308

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.7620160تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1028

4
معهد1983-06-01طرطوس10160021505ليلىانعام بدر داود14210309

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.2620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1028

5
الال1745.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-22طرطوس10280012860سكينهمرح معين علي14210310

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1028

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10220033463رحابكريم حسن معروف14210311

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1028

7
معهد1991-01-01طرطوس10110006133امينههبه ياسين طريفه14210312

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8820120زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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1028

8
الال2729.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-04طرطوس10160052899وفاءروان فياض ملحم14210313

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1028

9
معهد1991-01-02طرطوس10160134595تمامهبه احمد علي14210314

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.0720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1029

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1682.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01طرطوس10090034917مزيداهيا عبد هللا محمد14210315

1029

1
وزارة الكهرباءالال258.0020019كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-01-08طرطوس10090099547ريمهمصطفى علي صيوح14210316

عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

1029

2
معهد1988-01-01طرطوس10020006948سميرهحنان محمود مصطفى14210317

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.0420080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1029

3
معهد1999-01-01طرطوس10180004182فلايرديانا ثائر ضاحي14210318

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.1120210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1029

4
الال348.00200010كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-04-20طرطوس10230002659جميله محمدطالب محي الدين محمد14210319

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1029

5
معهد2000-03-08طرطوس05030012140نوالريم يحيى الوسوف14210320

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال80.0420200المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1029

6
معهد1993-11-06طرطوس10100017061سحرعفراء يوسف احمد14210321

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1029

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10طرطوس10160072122عزيزه محمدياسر علي عموري14210322

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1029

8
معهد1986-06-15طرطوس10180008809محاسنالفت اسماعيل علي14210323

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.2220090سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1029

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال210.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-03-06طرطوس10160110493سحر اعيسىراما محمد عطيه14210324

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1030

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-14طرطوس10090034937مزيدامايا عبد هللا محمد14210325

1030

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07طرطوس10100022466يسرىمها محسن مخلوف14210326

1030

2
معهد1998-01-01طرطوس10160143055ميساءحبيب حيدر زيدان14210327

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.8220184تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1030

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-08الالذقية10090065711ناهيه سلمانثراء ابراهيم سلمان14210328

1030

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال228.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10220009214رجاءحسين علي وقاف14210329

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1030

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10طرطوس10010131399سمياديما سمير سليمان14210330

1030

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10010015387منىرشا محمود احمد14210331

1030

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال172.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-06طرطوس10090016038وفيقهجهاد جودت عجوب14210332

1030

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10050014669فاطمهجنان امين عيسى14210333

1030

9
معهد1999-01-04طرطوس10240020505لينلورا حسن رستم14210334

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.9320180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1031

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-17طرطوس04120074447هناعلي صالح صبح14210335

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10090001281فاطمهعال احمد سالمه1031114210336

1031

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-15حلب02210003794صباحفهيمة زكريا مصطفى14210337

1031

3
معهد1989-06-20طرطوس10010163633خديجهيسرى حسن حمدان14210338

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال84.7320090

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1031

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-08طرطوس10090045643نظيرهاميره احمد شداد14210339

1031

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01طرطوس10160088722حياه نيعودعاء شعبان احمد14210340
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1031

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-04الالذقية06170026864هيامرشا آصف اسماعيل14210341

1031

7
414كاتب اولوزارة الماليةالال1761.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-18طرطوس10010068864ربىرغد كاسب حسن14210342

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1031

8
معهد2001-02-20طرطوس10220031068ريماشيماء علي بوأسعد14210343

المعهد التقاني 

الصحي
الال68.8820210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1031

9
معهد1999-07-10طرطوس10160129713بديعهدعاء ابراهيم عبد الكريم14210344

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال68.4220210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1032

0
وزارة الكهرباءالال290.0020070ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-10-01طرطوس10100005720جميلهعلي كامل خليل14210345

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1032

1
معهد1999-08-31طرطوس10010119608ليلىبراءه نزيه حمود14210346

المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.5920190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1032

2
معهد2001-01-01طرطوس09010219301فلايرمالك إياد الدريعي14210347

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.5720210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1032

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال230.0020084علميثانوية عامةثانوية1990-10-01طرطوس10160001258هنا عيسىسومر أحمد حسين14210348

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1032

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-26الرقة11010024922سلوى السيد احمدرشا فاروق السيد احمد14210349

1032

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2063.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-17طرطوس10160038279ايمانغدير محمد حسن14210350

1032

6
معهد2002-01-01طرطوس10040014798خلودمريم شعبان محمود14210351

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.9920210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1032

7
معهد2000-06-25طرطوس10010114583جميلههديل فائز حمود14210352

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.9120210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1032

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-05طرطوس10010115229سهىريم سهيل حسن14210353

1032

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال131.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-03-15طرطوس10160039906زهيه حسونانشراح سعد شدود14210354

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1033

0
معهد1977-12-04طرطوس10220010768نهىسراب احمد تفاحه14210355

المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.1020000زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1033

1
412كتاب اولوزارة الماليةالال150.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-12-01طرطوس05180025460سهيلىوعد غانم خضور14210356

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1033

2
معهد1998-07-10طرطوس10160128213مديحهاالء نضال محمد14210357

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.8120200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1033

3
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال151.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-30الالذقية06200060586ملكهعتاب محمد شبل14210358

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1033

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020120علميثانوية عامةثانوية1990-07-15طرطوس10010002944فضهرانيا علي العتيق14210359

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1033

5
معهد1984-10-01طرطوس10090028951سناءسماح علي سليمان14210360

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.7120040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1033

6
414كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2521.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020012446فدوىسماح عبد الكريم عباس14210361

1033

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-18طرطوس10010015860روضه الباللابتسام سعد رستم14210362
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1033

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-23طرطوس10100021832سهامنور اسكندر سليمان14210363

1033

9
معهد1987-08-01طرطوس10040001371منيرهشيرين ياسين اسماعيل14210364

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.7120080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1034

0
معهد2001-06-01طرطوس10160023280عبيرأماني سهيل زليخه14210365

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.7620210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1034

1
511كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-15طرطوس10110030494ميادةليث امين دليله14210366

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1034

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-01طرطوس10100033194وجيهاايفا يوسف ديوب14210367

1034

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20طرطوس10020037884ملكه الشمااليايمان يحيى علي14210368

1034

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-18طرطوس10030037547ربابلمى سهيل صارم14210369

1034

5
معهد1994-10-16طرطوس10230010949شاديارهف علي سلمان14210370

المعهد التقاني 

الصناعي
الال81.4120140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1034

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160038284ايمان حسنعلي محمد حسن14210371

1034

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-07طرطوس10040000968هدىسوزان سلمان كسيح14210372

1034

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-04طرطوس10020012141فدوىصفاء عبد الكريم عباس14210373

1034

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2172.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-10طرطوس10220043654يسرى سليمانبلسم هيثم عيسى14210374

1035

0
الال2696.0020192حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2000-02-03طرطوس10100016684عبور احمدعلي أبي مصطفى14210375

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

1035

1
معهد1989-06-25طرطوس10020011295هدىصفاء محمد رقبو14210376

المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.4320090زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1035

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2333.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-15طرطوس10010109841هويداروان سهيل عجوز14210377

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1035

3
معهد1984-03-20طرطوس10010116603جهينهاملين علي عبدهللا14210378

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.6620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1035

4
معهد1981-02-10طرطوس10160081289حوريهشعبان أحمد حمدوش14210379

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.8420013محاسبة

1035

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-18طرطوس10010070683سندسعلي محمد مصطفى14210380

1035

6
معهد1993-11-20طرطوس10220011246ليناياسمين علي منصور14210381

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.6320150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1035

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1279.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-19طرطوس10010130572سهاممنى حمد سلوم14210382

1035

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1504.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10110019789رنا حرفوشهبه نبيل ميهوب14210383

1035

9
معهد1983-02-20طرطوس10090020574منيرهاحالم فهد اسبر14210384

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.1920110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1036

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2127.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-10طرطوس10010145334محاسن معناسناء حسام علي14210385

1036

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10طرطوس10220012124فهيمه اسعددينا يونس رضوان14210386

1036

2
معهد1980-11-05طرطوس10160065934ماريهوفاء يوسف سعود14210387

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال67.3820090أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب
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1036

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-27طرطوس10090033872جميلهرفاه اديب معال14210388

1036

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-12طرطوس10050023711سحررغداء ابراهيم مرعي14210389

1036

5
معهد2000-01-05طرطوس05190024174يسرىآيه محمد الحلو14210390

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.3220210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1036

6
الال249.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-28طرطوس10260035228نجاةحسناء فهيم عيزوقي14210391

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1036

7
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2546.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10270010837مفيدهبتول محمد حمود14210392

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1036

8
معهد1982-07-10طرطوس10010147545ندىريم احمد ونوس14210393

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1036

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1662.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-16طرطوس10160099121أسمامجد احمد ديوب14210394

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1037

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-08طرطوس10010111485يسرى احمدهاله غسان حمود14210395

1037

1
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1682.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-04طرطوس10090023832ابتساموئام آصف علي14210396

1037

2
معهد2000-07-25طرطوس10040022769هيامتغريد منذر كناج14210397

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.4720200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1037

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-21طرطوس10280012432كامله حسنشيرين غسان أحمد14210398

1037

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06طرطوس10220000720سماهر برشينيمحمود حيدر سلوم14210399

1037

5
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال121.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-09-15طرطوس06090144145زكيهنوال يونس اسمندر14210400

1037

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-20طرطوس10260003225عبيررهف اسماعيل اسماعيل14210401

1037

7
الال3694.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-03-31طرطوس10220011861ندى جنودسوسن محمود مرهج14210402

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

1037

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-28طرطوس10100002592سكينهنجوى أحمد محمد14210403

1037

9
معهد1993-08-28طرطوس10160065384وزيرهلبنى ماجد احمد14210404

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.5720150تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1038

0
معهد1985-05-01طرطوس10140012023فاطمهثناء نديم سلوم14210405

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال76.0220080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1038

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15حمص04060028505ثناءابتسام بسام الخرما14210406

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1038

2
الال2639.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-05-01طرطوس10100018013فلايرزينه ايمن احمد14210407

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1038

3
الال255.0020018حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-08-07طرطوس10020011658منيرهعلي عبد الكريم محمود14210408

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1038

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-20طرطوس10090008888ريتاكنانه كمال شريف14210409

1038

5
معهد1995-01-01طرطوس10160129941زيناديانا محمود ابراهيم14210410

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.8820150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1038

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2124.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01طرطوس10090083541سعادسوزان محمد عجوب14210411

1038

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01طرطوس10090079430سليمهختام عبدالرحمن وسوف14210412

1038

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-06طرطوس04220027951سهام النجمماريا محمود الحاصوري14210413
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1038

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019996أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-13طرطوس10090029712سهاممحمد نبيه نجمو14210414

1039

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1762.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-10طرطوس10240018563سهام ابراهيملين فراس يونس14210415

1039

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2013.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-08-18طرطوس10020017466ضحى عليحسن سمير ونوس14210416

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1039

2
معهد1996-01-01طرطوس10160105505هناءمحمد علي حسين14210417

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال64.0320180

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1039

3
معهد1985-07-15طرطوس10040028578سعادايات نادر محفوض14210418

المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.3720117تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1039

4
الال153.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30طرطوس10250007126حنان عيسىضياء محمد ديب14210419

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1039

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2126.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-17طرطوس10010148200سالم محمدماري يوسف سليمان14210420

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1039

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1753.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-29طرطوس10110024890جنانرهام أمين ناصر14210421

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1039

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-15طرطوس10120011376اميرهفاتن محمد علي14210422

1039

8
معهد2001-01-01طرطوس10040026500فتاةفادي جعفر علي14210423

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.5020201ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1039

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-05طرطوس10010080430حنانراميا محمد الشنبور14210424

1040

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10110030717عقيلةحسين آصف سليمان14210425

1040

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1588.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-02طرطوس10020027621افتخارهديل فوزي خضر14210426

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1040

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال2200.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-28طرطوس10120015597سماهرعفراء ياسر أبو أسعد14210427

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1040

3
وزارة الكهرباءالال298.0019983كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-09-08طرطوس10030007273فاطمه قاسمأحمد مصطفى نابلسي14210428

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1040

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1569.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-21طرطوس10040025003سحرمرام غسان شبلى14210429

1040

5
معهد1994-01-01دمشق10160092907بديعهغيداء حسن محمد14210430

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1040

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2052.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-29طرطوس10250000888فاديانغم مازن علي14210431

1040

7
معهد1973-03-03طرطوس10280016759منيرهمنى ناهي احمد14210432

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال63.0019930

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1040

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-15طرطوس10160139785بديعه حسينعبير سلمان ميا14210433

1040

9
معهد1984-03-05طرطوس10030037164زهورلمى عيسى اسماعيل14210434

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.5720050تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1041

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-25طرطوس10140001139سناء الناعمهمادلين علي واصل14210435

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-25طرطوس10160085841نديمهبونار محمود احمد1041114210436

1041

2
معهد1989-01-01طرطوس10160023611ناديامحمد عز الدين عبد الكريم14210437

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.7320119ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387
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1041

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-25طرطوس10120017420اميرهعال محمد علي14210438

1041

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال233.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10010135542فاطمهنجوى سمير شيحان14210439

1041

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال116.0019990علميثانوية عامةثانوية1975-09-10طرطوس10090031487ناهيه بشالويمياده ابراهيم عبود14210440

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1041

6
معهد1989-03-26طرطوس10160041288ابتسامبشرى ابراهيم وردي14210441

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8420090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1041

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال1828.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-27طرطوس10160106347نجالجنان سلمان ديوب14210442

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1041

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1596.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-16طرطوس10160120295قتوللجين ياسر عباس14210443

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1041

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1836.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10050021588سلمىأمل محمد محمد14210444

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1042

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-20طرطوس10020025901محاسنلبنا محمد الراعي14210445

1042

1
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2473.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-01طرطوس10270010905مفيدهروان محمد حمود14210446

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1042

2
معهد1980-05-17طرطوس10010066864نظيرهمياده غازي احمد14210447

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.0020010أشعة

1042

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-13طرطوس10150009768نائفه محمدديما كاسر علي14210448

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1042

4
معهد1992-07-12طرطوس10160121074جميلةصفاء ناصر عيسى14210449

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0620130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1042

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17طرطوس10150007598ليلىخالد محمود حبيب14210450

1042

6
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالنعم2151.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-10-01طرطوس10270024067بشرىرشا احمد مرشد14210451

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1042

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2240.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-14طرطوس10160098583رجاءحال أنور محمد14210452

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1042

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-05طرطوس10040009748حياةاسما عبد الكريم خضور14210453

1042

9
معهد1992-01-10طرطوس10260011538اعتدالآروى سلمان حمود14210454

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.8420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1043

0
معهد1993-01-01طرطوس10130004798نبيلهكوكب سامي بشاره14210455

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال70.3420150المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل1مراقب فني

1043

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2247.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01طرطوس10090046507سميحهسيدرا محمد شداد14210456

1043

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1376.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-07طرطوس10160059145احالم مياشيرين ميالد ميا14210457

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1043

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال133.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-02-22طرطوس10260024418نجاح حساموناهد سليمان عبود14210458

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1043

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1460.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10020030768هيامنستازيا احمد الهيفي14210459

1043

5
الال3349.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-11طرطوس10090045143ازدهارمي توفيق احمد14210460

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني
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1043

6
معهد1994-06-18طرطوس10160077527ناهيهلمى كمال عيسى14210461

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6920150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1043

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2366.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-21طرطوس10090047725فلايرنغم يوسف سقر14210462

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1043

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10160000781رحاب اسماعيلرجاء فؤاد كنعان14210463

1043

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-29طرطوس10090002691رحاب العليديمه محمود الخضر14210464

1044

0
معهد2001-04-05طرطوس10270011915زهرألين محمود أسعد14210465

المعهد التقاني 

الزراعي
الال74.6020210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1044

1
معهد1985-03-17طرطوس10010158614ماريهرشا محمود ونوس14210466

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.7520050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1044

2
الال240.0020011حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1983-10-29طرطوس10220013859دالل حبيبأيهم نديم محمود14210467

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

1044

3
الال3414.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-07-02طرطوس10100099115أسماآيه احمد ديوب14210468

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1044

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-11طرطوس10280004120منيرهرامز عبد الحميد حمدان14210469

1044

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-04-01طرطوس10160153099توفيقهمياده محمود اسعد14210470

1044

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-16طرطوس04120088782فايزهنغم ماجد غريب14210471

1044

7
معهد2002-01-23طرطوس10220012859شاديارهف فيصل محمد14210472

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال80.4420210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1044

8
معهد1996-06-09طرطوس10170011937ليلىميس علي شحود14210473

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.1720160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1044

9
معهد1990-08-10طرطوس10100010627فوزيهمجد احمد غنام14210474

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال69.5620129

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1045

0
الال1593.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10030007006سهام داؤدرامي باسل غانم14210475

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1045

1
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2249.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-27طرطوس10280013519خديجهإيمان حسن حسين14210476

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1045

2
معهد1996-05-10طرطوس10150009834غادهرحاب تمام يوسف14210477

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.8220170تجاري مصرفي

1045

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-18طرطوس10250010838ناديافدا حسن علي14210478

1045

4
معهد1992-04-01طرطوس10020037180هيامعال عبد الكريم علي14210479

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.1020130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1045

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1852.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10020007645منالاحمد محرز خضور14210480

1045

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2097.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-07طرطوس10160123598نادره ابراهيمانغام علي حسن14210481

1045

7
510كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160125618سعدىثائر محمود محمود14210482

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1045

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1617.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10140015144سعاد حسونبتول سلمان حسون14210483

1045

9
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1881.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10280013546مهى قليحنسرين يونس حسين14210484

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1046

0
14210485

زكريا محمد علي حبش 

غطاس
411كاتب اولوزارة الماليةالال134.00200810علميثانوية عامةثانوية1989-05-24حلب02040078847هدى

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1046

1
معهد1991-04-11طرطوس10220044788مسيكهإباء حسن عبدهللا14210486

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.1420110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1046

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-27طرطوس10090020103خطور عليدانيال علي الغريب14210487

1046

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01طرطوس10160120824هالهفتون عقل سليمان14210488

1046

4
معهد1995-05-29طرطوس10160001731يسرىلورا ابراهيم ديب14210489

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.1520150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1046

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-02طرطوس10010163562رتيبه يوسفساميا يونس االحمد14210490

1046

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-31طرطوس10270018136اعتدالريم حسن عبد هللا14210491

1046

7
معهد1984-10-06طرطوس10010046969فلايرصفوان بديع علي14210492

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.7820073سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1046

8
الال125.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-01-04طرطوس10090036978خديجهوليد احمد العدي14210493

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1046

9
الال150.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10120001055مجيده حسنانعام احمد حسين14210494

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1047

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1543.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-16طرطوس10260026091وحيدةرهف مدين سالمة14210495

1047

1
الال190.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-02-01طرطوس10110002371اميرهزينب احمد شهلة14210496

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
411كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1047

2
معهد1978-02-08طرطوس10020011023نادياندى درويش محمود14210497

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.6319980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1047

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01طرطوس10160037332ياسميناصاله مالك الصافتلي14210498

1047

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1784.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06طرطوس10010129207ميساء جبرسالي نادر عيزوقي14210499

1047

5
الال3133.0020147ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-01-03طرطوس10160050202ليلىمحمود عز الدين حسن14210500

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
219

1047

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-15طرطوس10030024460سهام رزوقروال ريمون نجار14210501

1047

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-07طرطوس10220013864سلمىفداء بهجت محمود14210502

1047

8
معهد1987-01-10طرطوس10040007193دعدألين عادل محمد14210503

المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.1420110علوم أغذية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1047

9
413كاتب اولوزارة الماليةالال1867.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-30طرطوس10230023411نوالهبة شفيق أسعد14210504

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1048

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-07طرطوس10140000201غيثاءرؤى فاتح ملحم14210505

1048

1
معهد1991-05-12طرطوس10010086928جمانهزينه اسعد حمود14210506

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال73.1320110إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1048

2
الال316.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-08طرطوس10010163877مطيعهمنال آصف عبد الرحمن14210507

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1048

3
الال3165.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-03طرطوس10020002924ندىزينب سامر نزها14210508

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1048

4
معهد1990-01-07الالذقية06200001886فدوىحسنه محمد شعبان14210509

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.6920090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1048

5
الال271.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-10طرطوس10010162462ذكيه عليريم عبد الكريم يوسف14210510

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1048

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال170.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-20طرطوس10220012435هناء حمودأميال محي الدين أسعد14210511

1048

7
معهد2001-07-30حمص05170009479سميرهمنار محمود شاهين14210512

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.6720210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1048

8
معهد1987-05-06طرطوس10240009090نجاحالنا غازي برهوم14210513

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال62.8520100

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

1048

9
معهد2001-05-21طرطوس05170046813أميرهمنى محمد حسون14210514

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0020210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1049

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20طرطوس10040013888ضحىريم ياسين كميل14210515

1049

1
الال306.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-23طرطوس10010163612نديمهسهى ابراهيم يوسف14210516

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1049

2
الال3304.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-01-24طرطوس10270017515نعيمهخضر مدين ابراهيم14210517

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1049

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1973-10-02طرطوس10180005377سعده يونسسمر محمد علي14210518

1049

4
الال261.0020067ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-06-04طرطوس10010047654نادياغفار هاشم سليمان14210519

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
219

1049

5
معهد1975-09-10طرطوس10160080829زهرهدالل احمد سليمان14210520

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.4619960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1049

6
الال152.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-11-25طرطوس10160006317منى باللايمان عبد هللا رابعه14210521

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1049

7
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1459.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-15طرطوس10160010215عواطفنعمه رامح مصا14210522

1049

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-18طرطوس10010107835نداءسوسن يوسف يوسف14210523

1049

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-23طرطوس10160088485نجيبهرنا محمود محمد14210524

1050

0
الال3014.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-03-06طرطوس10240018573ريما محمداسماعيل حسين معال14210525

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1050

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-11طرطوس10160044884هاال ميهوبهبه محمد محمد14210526

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1050

2
معهد1977-02-23طرطوس10280017066مريموسام محمد حسن14210527

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال61.8419980

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1050

3
الال2055.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-07طرطوس10160006333منىجنا عبد هللا رابعه14210528

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية372

1050

4
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2423.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090075661هناءرنيم عدنان شاميه14210529

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1050

5
معهد1989-07-01طرطوس10090112325آسيهايمان سهيل صيوح14210530

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.7920120عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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1050

6
معهد1990-04-01الالذقية06090112439هياممحمد وفيق ابراهيم14210531

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال68.6420129كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
1134فني كهرباءوزارة الصحة216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1050

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2254.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-17طرطوس10160075878نجالناديا باسل احمد14210532

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1050

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01طرطوس10220023869سامياميرنا محمد بلول14210533

1050

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1486.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-01طرطوس10270024614فاطمهمنار احمد حسن14210534

1051

0
الال1994.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-20طرطوس10160069764سناء معروفهناء يوسف مصطفى14210535

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090030554الهامعلي ياسين بشالوي1051114210536

1051

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2507.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-03طرطوس10030013177فداء ملحمعمار وليد الجندي14210537

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1051

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-29طرطوس10160159501شهباءعهود احمد عيسى14210538

1051

4
الال2441.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-27طرطوس10010009779ساميالجين غياث معروف14210539

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

1051

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1723.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-10-01طرطوس10050005535وئام خضوررهف احمد القياسه14210540

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1051

6
الال3109.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-06طرطوس10090045111ازدهارمرام توفيق احمد14210541

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1022

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1051

7
510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020087أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10040026133جهينهايهاب فريز عيسى14210542

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1051

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01طرطوس10120001034حميدةمنتهى علي احمد14210543

1051

9
معهد1975-05-01طرطوس10100036260جميلهعبير حسن حبيب14210544

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.8319980محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1052

0
معهد1998-01-01طرطوس10090058692رفيدهآالء هاني سودان14210545

المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.5420190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1052

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-02طرطوس10220002661نجاح عليمنار نصر شاهين14210546

1052

2
معهد2000-01-01طرطوس10180005214هالأمل محمد علي14210547

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.0020200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1052

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1941.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-04طرطوس10160054861غاده عليعال سلمان مصطفى14210548

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1052

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2325.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10010090317يسرىهبه علي نبهان14210549

1052

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-15طرطوس10170040704نظميه نادريوسف فرح خضور14210551

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1052

6
الال247.0020021ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-05-31طرطوس10260030699لطيفه مهناميثم عبد الحميد أحمد14210552

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
219

1052

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال252.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-19طرطوس10110015710توفيقه احمدبراءة عبد العزيز سلما14210553
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1052

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1855.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-05طرطوس10110032889رناروان نبيل ميهوب14210554

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1052

9
معهد1986-09-12طرطوس10110028082فضهرشا يوسف حسن14210555

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.6620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1053

0
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1696.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-25طرطوس10170031265فدوىحنان ابراهيم خضر14210556

1053

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1726.0020172علميثانوية عامةثانوية1996-04-07طرطوس10020007643ماجدهعباس غسان خضور14210557

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1053

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2169.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-10طرطوس10040013941رانيا خدامسوزانا احمد كميل14210558

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1053

3
معهد2000-06-07طرطوس10220020408بثينهألين نزار محمد14210559

المعهد التقاني 

الصحي
الال85.6120200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1053

4
معهد1990-01-01طرطوس10010153891منيرههبة محمد معال14210560

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.1920100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1053

5
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال128.0019962علميثانوية عامةثانوية1979-01-01طرطوس10160044421وفيقهنضال يوسف اسبر14210561

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1053

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-28طرطوس10220019372ردينايعرب رامي الجداري14210562

1053

7
معهد1992-07-10طرطوس10160016637ليلىهناء منير فجالت14210563

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.4820130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1053

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1753.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10240001845مريمختام حامد غانم14210564

1053

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-08طرطوس10110019787رنا حرفوشليال نبيل ميهوب14210565

1054

0
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1832.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-10طرطوس10180014327شريفهرنا عزيز سليمان14210566

1054

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-07الالذقية06090128122سميرهغيداء احمد سليمان14210567

1054

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2139.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-28الالذقية06150074700هند حسنثراء مهيب احمد14210568

1054

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-05طرطوس10090120842سهيالحسن ابراهيم الصيوان14210569

1054

4
معهد2002-01-02طرطوس10160127876جمانهرغد علي احمد14210570

المعهد التقاني 

الزراعي
الال88.5220210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1054

5
معهد1997-07-01طرطوس10040015012احالماحمد ناصر حصيني14210571

المعهد التقاني 

الصحي
الال63.3920180طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1054

6
الال2194.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160091298ليلىأماني حسن أحمد14210572

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1054

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1900.0020135علميثانوية عامةثانوية1995-04-09طرطوس10010102915فلاير محسنغسان سلمان حسن14210573

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1054

8
ثانوية2002-06-17طرطوس10160077716نجيبهالرا علي حمود14210574

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب
الال3489.0020200

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1054

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-10طرطوس10220032763حياةثماهر نديم يوسف14210575

1055

0
معهد1990-05-01طرطوس10010138142لياللبنه احمد حسن14210576

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8220100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1055

1
الال378.0020125كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10110025531ابتسامعلي هيثم عيسى14210577

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
218

1055

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01طرطوس05180023221سميرهسوسن ابراهيم شاهين14210578

1055

3
معهد1994-08-21طرطوس10090064005كوكبدينا عصام محفوض14210579

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1055

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090093624نجوىنورا حسين حسن14210580

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1055

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1947.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20طرطوس10110023138ساميةرنيم علي عيسى14210581

1055

6
معهد1992-01-01طرطوس10010008319وحيدهاحمد صالح ابو علي14210582

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

نعمال64.8520144محاسبة

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع367مدقق

1055

7
معهد1996-01-01حمص10220026022نهلهميساء حسين علي14210583

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال86.6620150هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1055

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2245.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-10طرطوس10040027134هدى راضينور محمود محمد14210584

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1055

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1456.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10120016502فائزةدانيال علي حميدان14210585

1056

0
معهد1989-08-29طرطوس10030007811مريمنور جرجس سليمان14210586

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.1020110محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع367مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

1056

1
معهد1981-09-20طرطوس10030014511أملسوسن طالب الرز14210587

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0420010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1056

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160023259عبيرمرح سهيل زليخه14210588

1056

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10طرطوس10140008178ازدهارشذا محمد حمادي14210589

1056

4
الال136.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-22طرطوس10260019367حسنه ملحمرائد محسن اسماعيل14210590

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1056

5
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال244.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-06طرطوس10280016708خديجهعال محمد سلوم14210591

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1056

6
معهد1983-01-14طرطوس10220049155فدوىأحمد علي وسوف14210592

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.0520028ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1056

7
معهد1995-01-01طرطوس10160007581هيامحسن يوسف عيسى14210593

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال78.4020140

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1056

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-28طرطوس10110005399وفاءزينة حمد علي14210594

1056

9
الال2539.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-12-10طرطوس10090041681رشا اسماعيلريم طالل حبيب14210595

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1057

0
الال178.0020112علميثانوية عامةثانوية1993-03-01طرطوس10090006903هناء ابراهيمرمضان حسين الحواط14210596

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1057

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10250010728دعدنور محمد عبد الحق14210597
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1057

2
معهد1984-04-03طرطوس10040023612ليلىشاديه عدنان كناج14210598

المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.5920050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1057

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1898.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010105351منالرنيم علي غانم14210599

1057

4
معهد1986-02-02حمص04030038366مريمغاده فواز االسعد14210600

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال60.6820080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1057

5
معهد1999-01-01طرطوس10100023132مفيداعال جميل الرومي14210601

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال71.7420190شبكات حاسوبية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1057

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حمص04120093583ريمه وسوفبشرى يوسف اسكندر14210602

1057

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1777.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160131568محياهبه رمضان احمد14210603

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1057

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10020028621سهامحنان علي سقور14210604

1057

9
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2152.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-16طرطوس10100035381مثيلهرمضان علي علي14210605

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1058

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30طرطوس10110005144سوزانهالل محمود سليمان14210606

1058

1
معهد1985-05-01طرطوس10160041150فاطمهثناء محمد مجد14210607

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.5320050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1058

2
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020117علميثانوية عامةثانوية1992-04-26طرطوس10230013974لبانه حرفوشاسامه محسن مرهج14210608

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1058

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15طرطوس10040002802هدىانتصار احمد حسن14210609

1058

4
معهد1986-10-01طرطوس10100012443مثيلهفاتن علي علي14210610

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.8020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1058

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1830.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-14طرطوس10220039425سناءروعه ابراهيم علي14210611

1058

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2546.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-04-27طرطوس10110029181شهيرة عليلجين بسام شبانة14210612

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1058

7
الال3865.0020146ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10170028641رباعبد هللا أحمد زوده14210613

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1058

8
الال238.0020020الكترونثانوية صناعةثانوية1983-01-01طرطوس10010019444ماريههيام احمد حبق14210614

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1058

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1975.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-21طرطوس10260015080ازدهارريم حسين العلي14210615

1059

0
معهد1985-06-06طرطوس10260024538هنديهشروق محمد البري14210616

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.1820090

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1059

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01طرطوس10160131552محياهال رمضان احمد14210617

1059

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-23طرطوس10150010417عفافعاصم ابراهيم روميه14210618

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1059

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10010066019ربيحه اسعدأالء احمد احمد14210619

1059

4
معهد1986-01-01طرطوس04130060557احالمديما جمال ساره14210620

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.2220080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1059

5
معهد1995-03-13طرطوس10160046225هدىعلي محمد يوسف14210621

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال64.0420173صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1059

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1463.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01طرطوس10090012942رابيهرهف نعمان ضاحي14210622

1059

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1569.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160089247ليلىيوسف معين داود14210623

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1059

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال2880.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-11-01طرطوس10170037566وفاءحنان ابراهيم صطوف14210624

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1059

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10طرطوس10160006694منيره بيدوحميرفت محمود محمد14210625

1060

0
الال275.0020050ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1987-03-17طرطوس06110017720منيرهمريم محمد داوود14210626

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1060

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2243.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-24حمص04080000552ثناء العيسىرشا محمود سموني14210627

1060

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10090061104سناءانغام حسن شاهين14210628

1060

3
معهد1999-11-01طرطوس10220026860أنسامحسن عمادالدين عيسى14210629

المعهد التقاني 

الصناعي
الال85.0520201تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1060

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2455.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-14طرطوس10090061100سناء محرزصبا حسن شاهين14210630

1060

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-08-05طرطوس10010038198جميلهشيرين محمد سليمان14210631

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1060

6
الال2571.0020182التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية2000-04-15طرطوس10030023625كفاح حسنحسن فؤاد دلول14210632

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1060

7
معهد1992-06-02طرطوس10260024623هنديهعال محمد البري14210633

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.0520130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1060

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-18طرطوس10150013516ليناعليا عزيز كسيح14210634

1060

9
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2574.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040013108زيناسوزانا سمير نيوف14210635

1061

0
معهد1975-10-05طرطوس10160076540ليلىسوسن عزيز حسين14210636

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.6219960

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال157.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-20طرطوس10120004229هندسراب سليم ديبه1061114210637

1061

2
معهد1987-08-01طرطوس10240001313منيفهريم مصطفى عاصي14210638

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.9620110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1061

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1907.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-20طرطوس10240008935عزيزهروال محمود ملحم14210639

1061

4
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1810.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-07طرطوس10090051889روزه بدرانحال محمد شما14210640

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1061

5
معهد1984-07-25حمص04130063235احالمدارين جمال ساره14210641

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.5120040

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1061

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1975.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-14طرطوس10110019930أملهديل محمد سليمان14210642

1061

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-29طرطوس10090036716يسيرهدياال سهيل شيحا14210643

1061

8
معهد1981-09-26الالذقية06190005800نادياديمه نديم حماد14210644

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1061

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-10طرطوس06110000847وضحاسونيا عيسى حبل14210645

1062

0
الال295.00200910نجارةثانوية صناعةثانوية1990-12-05طرطوس10010080603ابتساممحمد علي علي14210646

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1062

1
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-18طرطوس12060030125روزدنان طالب الحمصي14210647

1062

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1835.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-25طرطوس10090029065اعتدالسهير اسكندر محفوض14210648

1062

3
معهد1980-01-12طرطوس10140006280ماريهعليا محمد صالح14210649

المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.6820020انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1062

4
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2073.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-23طرطوس10260023959عهدآيه حكمات ابراهيم14210650

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1062

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1781.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10160070823ليلى سليمانغدير محمد محمد14210651

1062

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-12طرطوس10250001526كامله محمدرنا محسن ابراهيم14210652

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1062

7
الال305.00201010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-06-01طرطوس10160076618رمزهحسين احمد حيدر14210653

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1062

8
الال308.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-15طرطوس10160082332سلمىنائله محمود محمد14210654

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1062

9
معهد1993-05-20طرطوس10240011880نجالسوزان عماد الدين ابراهيم14210655

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.9320140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1063

0
معهد2001-05-15طرطوس10250011679ليلىعال مدين محمود14210656

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.0820210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1063

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1968-01-01طرطوس10230025737حوريه حسنشامه نصر ابراهيم14210657

1063

2
معهد1978-04-06طرطوس10160041360يافنكيسهام علي محمد14210658

المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.6019980تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1063

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01طرطوس10020005011بخيتهوالء محمد حسن14210659

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1063

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال2097.0020151علميثانوية عامةثانوية1996-05-19طرطوس10090033899ميساءحسين نصر ابراهيم14210660

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

1063

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2322.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05130031662ترياق كزعورآيا عزيز كزعور14210661

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1063

6
معهد1980-08-18طرطوس10100000402نجاحشذى اسماعيل شمسين14210662

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3019990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1063

7
معهد1994-06-09طرطوس10160043911نجاهفاطمه نديم خلوف14210663

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3120140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1063

8
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2215.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-06-13طرطوس10100035636رويده مرجاننبراس ياسين مرجان14210664

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1063

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10270011907زهرنادين محمود اسعد14210665

1064

0
الال262.0020100ميكانيكثانوية صناعةثانوية1992-05-10طرطوس10180001866أديبه ابراهيمابراهيم علي جمعه14210666

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1064

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-23طرطوس10100037017جميله عليتهاني نزيه احمد14210667

1064

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-20طرطوس10020050886انتصارمنار عبد الكريم سليمان14210668

1064

3
معهد1998-01-26طرطوس10270016876هناءمريم أصف مروش14210669

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.6820170عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1064

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-11-05طرطوس10160127859فتاةسوسن محي احمد14210670

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1064

5
معهد2002-01-04طرطوس10160123242كوكبهديل حليم عمران14210671

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال75.0020210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1064

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1942.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04طرطوس10090068249وعديارا حسام محفوض14210672

1064

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-01الالذقية10090006714نديمهسوسن حسن خليل14210673

1064

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01طرطوس10010074022حياةايمان عبد هللا عبد هللا حسن14210674

1064

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال1941.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-14طرطوس06110037655نبيهاحال محمد محمد14210675

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1065

0
معهد1999-01-30طرطوس10160047773نسرينماهر نورس سليمان14210676

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.0120183تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1065

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10090110119املشيرين رمضان خضر14210677

1065

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-15طرطوس10010145021سحرريتا فراس شلوح14210678

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1065

3
معهد1988-05-02طرطوس10160008426هدىراميا سهيل ابراهيم14210679

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9820080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1065

4
معهد2001-01-01طرطوس10160081210ندىصبا علي الحصني14210680

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.9220210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1065

5
الال1006.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-07-01طرطوس10160037659جوهرهغاده محمد بالل14210681

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1065

6
معهد1974-06-03طرطوس10110028515اسمهانرحاب عزت ديب14210682

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال68.5019940محاسبة

1065

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال2012.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس11010294134وعدايمان احمد المحمد14210683

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1065

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-04طرطوس10090033863ناهيه حسنربا سليمان احمد14210684

1065

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-02حمص04060006628كسيبيسمر محمد سليمان14210685

1066

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2189.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-25طرطوس10010129098ندىرزان كمال سمره14210686

1066

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1575.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-16طرطوس10160070803ليلىيارا محمد محمد14210687

1066

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-07طرطوس10220041759ندى الشماليروان نوري محمد14210688

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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1066

3
معهد1986-06-10طرطوس10160106257نجالدالين سلمان ديوب14210689

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.5520080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1066

4
معهد2001-01-01حمص04040025928سميرهمرح حسين نجم14210690

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.1720200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1066

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-10طرطوس10020016867محسنهريما رياض سليمان14210691

1066

6
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال154.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-01طرطوس10090051566شجيعاشادي علي حماد14210692

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1066

7
معهد1994-02-05طرطوس10270022904بسيمهاليدا سجيع حمود14210693

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3720140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1066

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2449.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10100017385روزه اسماعيلفرات عيسى احمد14210694

1066

9
وزارة الكهرباءالال3345.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-10طرطوس10260036568ابتسام حسنعلي حسين محمد14210695

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

1067

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-20طرطوس10020010222اميره عيسىاحالم محمد محمود14210696

1067

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10110019662عفافاحمد حكيم خليل14210697

1067

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1909.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-12طرطوس10160061809هبهشروق فواز منصوره14210698

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1067

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020015أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-14طرطوس10130015958مريمعلي عزيز عبد الرحمن14210699

1067

4
414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2179.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-04طرطوس10150001715تهانيفاتن بدر ابراهيم14210700

1067

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-01طرطوس10040002156نجاةميرنا غسان دغمه14210701

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1067

6
معهد1994-04-22طرطوس10160062632دعدزهور بدر علي14210702

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال84.4920140

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1067

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-19طرطوس10090053110هيام صالحأمانه ابراهيم حماد14210703

1067

8
الال265.0019991كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-06-25طرطوس10130003861اميرهوائل يوسف عرابي14210704

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1067

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-08طرطوس10010022886منا سعودنسرين محمد عباس14210705

1068

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-07-01طرطوس10090086583عليامها ابراهيم ديوب14210706

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1068

1
معهد1995-05-07طرطوس10220007345ليناضحى عماد حمود14210707

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.0520160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1068

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-02الالذقية06170019117نسبهزار نظير احمد14210708

1068

3
معهد1990-08-12طرطوس10010000168احالممريم احمد بنا14210709

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.2520110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1068

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-26طرطوس10280019645نوريةصفاء حسن عيسى14210710

1068

5
معهد2001-01-01طرطوس10090023412فاديامنار عبد العزيز ونوس14210711

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال69.6320210تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

407مراقب مساعدوزارة المالية375امين صندوق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1068

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1506.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-19طرطوس10220050595ندى الشماليرزان نوري محمد14210712

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1068

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1964.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-15طرطوس10010129604مفيدهسالي نبيل رستم14210713

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1068

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-17طرطوس10010011483سمره باسطرشا علي فتوح14210714

1068

9
معهد1986-09-20طرطوس10160103214جميلهبشرى فواز محمد14210715

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.7020080

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1069

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20طرطوس10160080044دالل عبودمظهر فيصل العجي14210716

1069

1
معهد1993-05-25طرطوس10110006132أمينةفرح ياسين طريفة14210717

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.6020140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1069

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2019.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-23طرطوس10010114459وفاءساره هيثم حسن14210718

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1069

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال117.0020100علميثانوية عامةثانوية1988-08-05طرطوس10160053961هيفاءعمار ياسر احمد14210719

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1069

4
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1503.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-19طرطوس10280006863سحرعبير آصف غانم14210720

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1069

5
معهد1986-09-01طرطوس10090082727سهيلهاليس حكمت ابراهيم14210721

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.0320070تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1069

6
معهد1999-03-14طرطوس10160095910اميرهاحمد غسان حسن14210722

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.4220210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1069

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-25طرطوس10170003102عزيزهجلنار صالح أحمد14210723

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1069

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1686.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-22طرطوس10160164647فدوىزين الدين نجم الدين حسن14210724

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1069

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1859.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-20طرطوس10160143072ميساءنارا حيدر زيدان14210725

1070

0
معهد1999-01-05طرطوس10020032496بسمهسوزان يوسف زيدان14210726

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال66.2920200

فني محطات 

معالجة
1137

1070

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01طرطوس10250005152اسمهانداليا محمد حمود14210727

1070

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-12طرطوس10030020356فدوىمريم عبد هللا منون14210728

1070

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال2342.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-22طرطوس10090037284اخالص سعوديارا محمد ديب14210729

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1070

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-28الالذقية06200097461اسياوفاء سرحان نصر14210730

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1070

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2056.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-31حماه05150112465اسعاف المحمودكارال محمد علي14210731

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1070

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-12طرطوس10160065364سلوى ابراهيمحنان عدنان احمد14210732

1070

7
معهد1986-07-15طرطوس10160154134اسياهند محمد علي14210733

المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.9620060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1070

8
معهد1983-10-12طرطوس06110010833حياةكماله يحيى عيد14210734

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.3620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1070

9
الال317.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-02طرطوس10160066414وجيهانورا احمد ونوس14210735

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

1071

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-17طرطوس10050014497زهرهلبنى فهد سلوم14210736

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-10طرطوس10160103017فريزةسمر محمد الشعراوي1071114210737

1071

2
معهد1987-01-22طرطوس10160130568املنرمين احمد يوسف14210738

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8920100تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1071

3
الال3819.0020134تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-02-10طرطوس10230019396اكتمالباسل رجب عيسى14210739

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1071

4
معهد1999-10-02طرطوس10020029299ماريهريم سلمان الخطيب14210740

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال71.8120210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1071

5
معهد1999-04-15حمص04040009939بديعةنور يحيى حسين14210741

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال70.5420200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1071

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-18طرطوس10260034816فاطمهانتصار علي شاهين14210742

1071

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1978.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-26طرطوس10030030742نظيره ابراهيمياسمين حليم اسماعيل14210743

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1071

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-21الالذقية06110012070سلمىاحمد يوسف قداحه14210744

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1071

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1843.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-21طرطوس10270012086رغيبه صطوفمرام عدنان ابراهيم14210745

1072

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-03طرطوس10260020099حسنهحنين ابراهيم محمد14210746

1072

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-10طرطوس10160110143سميعهروز ياسين ادريس14210747

1072

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-24طرطوس10270005069ازدهارروال هيثم حمود14210748

1072

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-20طرطوس10160099169انصاف منصورلبنى حسين ناصر14210749

1072

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10040027154سحرنسرين هيثم محمد14210750

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1072

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-16طرطوس10160058624سالم سليمانصفاء سلمان ميا14210751

1072

6
معهد1987-10-24طرطوس10010012524مطيعهمهند محمد حسن14210752

المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.7020087تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1072

7
وزارة الكهرباءالال3084.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-05-08طرطوس10010133427أسمى قرحاليقصي عبد الحكيم قرحالي14210753

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1072

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-25طرطوس10260033444سحر ديبوفاء ممدوح سالمي14210754

1072

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-17طرطوس10020025027هناءرهف محمود حمدوش14210755

1073

0
معهد1992-05-01طرطوس10270021376ليلىوعد هيثم علوش14210756

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.5720130تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1073

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30طرطوس05090014499سحر رقيهرنيم مالك دربولي14210757

1073

2
وزارة الكهرباءالال317.0020028كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-04-27طرطوس10130000055تمرهمحمود عيسى الخطيب14210758

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

1073

3
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-29طرطوس10140001121سناءمي علي واصل14210759

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1073

4
معهد1996-01-01طرطوس10160085705حنانتمارى مخائيل بيطار14210760

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.2120160أشعة
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1073

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10طرطوس10100008124داللرشا محمد خضور14210761

1073

6
معهد1999-01-01طرطوس10160129517زينامجدولين غيث جمال14210762

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.9320180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1073

7
الال191.0020042علميثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10010086100مريمعلي محسن محمد14210763

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1073

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1577.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01طرطوس10120006760فريزه وسوفغيداء جهاد شربه14210764

1073

9
معهد1983-02-01طرطوس10240022503جوهرةسوسن اسعد علي14210765

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.4520030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1074

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-25طرطوس10010036977خديجهابتسام سليمان سليمان14210766

1074

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-16طرطوس05190003087امالسهى يوسف محسن14210767

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1074

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01طرطوس05160008507زاهده االبراهيمرهام داؤود السركل14210768

1074

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2310.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-23طرطوس10090038211زينبانغام فائز شيحا14210769

1074

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01طرطوس10120012294وفيقهراما سلمان علي14210770

1074

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15طرطوس10120016584انيسهيعرب صالح الكعدي14210771

1074

6
الال247.0019970كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-04-05طرطوس10010084102حسيبه شاويشرهاء سعد ابراهيم14210772

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1074

7
معهد1997-10-11طرطوس10240007074ندىنور نزيه سليمان14210773

المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.6120170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1074

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1642.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-22طرطوس10140012985اورينب  بدرهرنا خليل بدره14210774

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1074

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال240.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-01طرطوس10010101519بديعهالهام ابراهيم وسوف14210775

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1075

0
معهد1999-01-02طرطوس10230010277مجدلينيوسف فريد محمد14210776

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال70.2820201معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1075

1
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال185.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-08-01طرطوس10260013622نبيهههال محمود حسن14210777

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1075

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-17طرطوس10260035350هيامميس علي حمود14210778

1075

3
الال295.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-11-05طرطوس10020038808سعدهسالم عدنان طحبوش14210779

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1075

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال390.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-04طرطوس10160024149نجوى خوريإيناس الياس عيسى14210780

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق

1075

5
معهد1984-03-01الالذقية06120028620عليانسرين علي حسن14210781

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.2920040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1075

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10090020413سعداساميه جميل ديبه14210782

1075

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-01طرطوس10130016834فاطمه مياراميا نديم زغيبي14210783

1075

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-22طرطوس12060030102روز الحمصيدارين طالب الحمصي14210784
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1075

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-16طرطوس10160078550عواطف ابراهيمحاتم نضال ابراهيم14210785

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1076

0
معهد1980-11-15طرطوس10010159460رضازينا محمود ديوب14210786

المعهد التقاني 

الصناعي
الال60.0020020تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1076

1
معهد1984-12-01طرطوس10050006714سعاديانا منصور منصور14210787

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال68.6020050أشعة

1076

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-07طرطوس10160076028سليمهصبا محمود صالح14210788

1076

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-17طرطوس10010106481امينهلما رمضان يحيى14210789

1076

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-10طرطوس10250001670معينهزينه عوض ظروف14210790

1076

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-24طرطوس10230001688خضرة عليآالء فؤاد سليمان14210791

1076

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال2600.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-11طرطوس10150007168سوسنمرام فؤاد اسماعيل14210792

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1076

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020127أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-24طرطوس10160004616نهاديائيل هيثم سويدان14210793

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1076

8
الال291.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-05طرطوس10010159998حسيبه شاويشهديل سعد ابراهيم14210794

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1076

9
414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2076.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10100029991خونده شعبانأمل محمد عباس14210795

1077

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال293.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-02-10طرطوس10160024144نجوىرهام الياس عيسى14210796

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1077

1
وزارة الكهرباءالال2772.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2004-01-01الالذقية06110030853غادهمحمد عالم ابراهيم14210797

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1077

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1752.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-07طرطوس10170015161فاديا عباسرواء غسان بارود14210798

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1077

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1680.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-04طرطوس10010111481اميرةلبانة احمد حمود14210799

1077

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10160044403منىحيان احمد ابراهيم14210800

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1077

5
معهد1985-09-10طرطوس10160099876هوالعال ابراهيم محمد14210801

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.6720090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1077

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-09-30طرطوس10160156904مناماري عبد الحميد ونوس14210802

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1077

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2311.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10040003570ناريمانمرام عبد الكريم علي14210803

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1077

8
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال188.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-19طرطوس10220005862نجيبه منصورهبه منير ونوس14210804

1077

9
معهد1984-02-06طرطوس10010090517وحيدهلينا محمد اسعد14210805

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8720040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1078

0
معهد1995-01-14طرطوس10050004089سميحهندى غسان مرعي14210806

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.4120140مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1078

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-11طرطوس10220019652مهيبهغروب سلمان اسبر14210807

1078

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1993.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10020032685ريمالما عبدهللا محمد14210808

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1078

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-28طرطوس10010024452فاطمه نعمانسهير عدنان حسين14210809
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1078

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10090099277ايمانمرح محمد جلول14210810

1078

5
معهد1969-12-15طرطوس10010159378سورياعمار محمود فسخه14210811

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.9919890ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1078

6
412كتاب اولوزارة الماليةالال109.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-09-16طرطوس10260004683فريزهفتاة سلمان محمد14210812

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1078

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-19طرطوس10160140784توفيقهعال محمد سليمان14210813

1078

8
معهد1999-03-19الالذقية06110038781هدىمرام مصطفى سليمان14210814

المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال69.8020210مخابر

1078

9
معهد1995-01-27طرطوس10230023809شفيقةأسامه علي صالح14210815

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.4220160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1079

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1954.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10010091337سراب ضاهرلمى علي ريشه14210816

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1079

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010009711لينوائل علي الديوب14210817

1079

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020111أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-24طرطوس10160106476داللعلي حسيب حسن14210818

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1079

3
معهد1993-08-01طرطوس10010005815اميرهصبا جهاد عبد العزيز14210819

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.7720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1079

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10050021515نجدتبشرى جمال يوسف14210820

1079

5
معهد1994-01-01طرطوس10160046265جميلهاحالم علي احمد14210821

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.4120160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1079

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2063.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-20طرطوس10260027298سرابنغم احمد يوسف14210822

1079

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2317.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09طرطوس10110019656عفافلبانه حكيم خليل14210823

1079

8
معهد1972-06-05طرطوس10160138806سعدهاسمهان محمد طاهر14210824

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال63.1019950

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1079

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-15طرطوس10130002949الهامالرا جهاد فارس14210825

1080

0
معهد1982-07-01طرطوس10090110099عائدهمناهل عزيز خضر14210826

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.5020020

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1080

1
معهد1990-05-19طرطوس10250004020ندىحسن سلمان ديب14210827

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال68.60201110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1080

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04010870277ثناءرشا علي المحرز14210828

1080

3
الال3075.0020181كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-28طرطوس10020017318محاسن احمدغدير احمد علي14210829

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1080

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10090073104فاطمهروشان علي سويدان14210830

1080

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01طرطوس10130015144بسيمه انطونرشا جرجس محفوض14210831

1080

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1906.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020039111جهيناساره اسعد زروف14210832

1080

7
الال273.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-18حمص04010181472جهيدهسمر ديب سعود14210833

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1080

8
الال260.0020008حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-01-20طرطوس10040000998فوزيه ميهوبعامر سليمان علي14210834

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1080

9
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1963.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10160078292اميمه ابراهيمسهير سلمان ملحم14210835

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1081

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-10طرطوس10010074426حسيبه غانمديما زاهر علي14210836

معهد1986-01-01الالذقية06010353717فدوىمايا فيصل قرحيلي1081114210837
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2220060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1081

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-18طرطوس10120007608مطيعهأحالم سلمان سلطاني14210838

1081

3
414كاتب اولوزارة الماليةالال198.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-03-13طرطوس10010018163شاديهسناء احمد سالمه14210839

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1081

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1723.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-03طرطوس10010112252جوليتسومر عدنان علي14210840

1081

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-13طرطوس10220019686مهيبهمحمد سلمان اسبر14210841

1081

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-08طرطوس10220021780بهيجهعفراء عباس بدران14210842

1081

7
معهد1993-01-01طرطوس10090029193نجاهعلي محمود بشالوي14210843

المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.4120165إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1081

8
وزارة الكهرباءالال256.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-05-16طرطوس04010254404ربيحهسوزان احمد ابراهيم14210844

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1081

9
معهد1997-01-02طرطوس10260009980اميرهابراهيم علي سلمون14210845

المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.4820193تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1082

0
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2084.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-07طرطوس10260038629صفيهبتول بسام يوسف14210846

1082

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10220011670وفاءميس عيسى حمود14210847

1082

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2012.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-25طرطوس10010142476ربىدينا علي يوسف14210848

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1082

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2360.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-16طرطوس10220013900ابتسامحال حكمت محمود14210849

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1082

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01طرطوس10050003531فاطمه ديبلمى محمود محمد14210850

1082

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2212.0020152علميثانوية عامةثانوية1996-06-10طرطوس10020029683مسره سقوردانيال سهيل سقور14210851

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1082

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-03طرطوس10100001331هدىهزار رفعت سعود14210852

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1082

7
الال345.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-14طرطوس10260020235فريدهنهى ماجد مالك14210853

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1082

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10طرطوس10160045030وطفهسحر محمد حسن14210854

1082

9
معهد1986-10-12الالذقية06220023366مهالما ناجي عليا14210855

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.8420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1083

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-22طرطوس10010091000غاناسارة عمار العلي14210856

1083

1
413كاتب اولوزارة الماليةالال1551.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-07طرطوس10220021161هناءنورمان ماهر جديد14210857

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1083

2
وزارة الكهرباءالال3083.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-29طرطوس10160081149سعاد محمدراشد محمود محمد14210858

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1083

3
معهد1995-11-16طرطوس10090064338عروبهبتول اكرم العتيق14210859

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.0120170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1083

4
الال203.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-12-03طرطوس10130011640هياماريج حكمت خضر14210860

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1083

5
نعمال3089.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-09-04طرطوس10160126477نجود سلومخزامه احمد محمد14210861

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1083

6
معهد1989-05-14طرطوس10280005757أملوفيقه فواز غانم14210862

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.6820120تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1083

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-04طرطوس10010092092انيسهوالء محمود سليمان14210863

1083

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019990علميثانوية عامةثانوية1976-11-13طرطوس10110016674ليلى ابراهيمروزيت ابراهيم سليمان14210864

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1083

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05150099458سهيلهمحمد بسام سعود14210865

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1084

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2047.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-06طرطوس10160034725ندىمريم احمد عثمان14210866

1084

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-12طرطوس10240012106ريمهلبنى حسن منصور14210867

1084

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-19طرطوس10110015600توفيقه أحمدفيروز عبد العزيز سلما14210868

1084

3
الال268.0020063تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1987-01-03طرطوس10040015289نجلهكنان جميل شبلي14210869

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1084

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس03100015986نوفرائده نبيل البيطار14210870

1084

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال103.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-21طرطوس10160024339فاطمهسوسن غسان شعبان14210871

1084

6
معهد1985-01-20طرطوس10160047194اميرهاحالم محمود الموعي14210873

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6220040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1084

7
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1321.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10250005333اسيمه باللراما حسن سليمان14210874

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1084

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-18طرطوس10160034729ندىنور احمد عثمان14210875

1084

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010111534فلايرهديل محمد حمود14210876

1085

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-20طرطوس10090097595كفا مقصودريحانه هيثم صيوح14210877

1085

1
ثانوية صناعةثانوية1990-07-08طرطوس10160128565رحابتغريد ماجد ابراهيم14210878

صيانة الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

الال261.0020100
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1085

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160100127تغاريدفرح نديم اسعد14210879

1085

3
الال3393.0020141ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-02-29حمص04010009717لينعبدهللا علي الديوب14210880

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية
811فني

1085

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-27طرطوس10160012437رحاب مصطفىوئام ماجد ابراهيم14210881

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1085

5
معهد1987-09-11طرطوس10020006931سحربشار جرجس العرقان14210882

المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.9120070تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1085

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-15الالذقية06010076079هدىيارا محمد غره14210883

1085

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-12طرطوس10050006635نهاللمى حمزه شعبان14210884
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1085

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10260010783مثيلههنادي شريف نصور14210885

1085

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1971-12-01طرطوس10180007368حمامه مرعيصفيه حسن أسعد14210886

1086

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-17طرطوس10220009759غادهسمر محمد محرز14210887

1086

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2543.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04طرطوس10020028332ماريهمريم سعيد بلول14210888

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1086

2
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1692.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-01طرطوس10230001355انيسه منصورمرح حسن محسن14210889

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1086

3
410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال259.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-05-10طرطوس10160014213هويداعليا آصف سليمان14210890

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1086

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-31طرطوس10090045948نجاحهنادي عبد العزيز مسعود14210891

1086

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1641.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-23طرطوس10160057786خديجهايفان عقل حسن14210892

1086

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090041929مريماالء ربيع المهندس14210893

1086

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2107.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-13طرطوس10220019701مهيبهبتول سلمان اسبر14210894

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1086

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-03طرطوس10220024635هند خلوفرجاء اديب ابراهيم14210895

1086

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-24طرطوس10100024751منى عباسرانيا رياض عباس14210896

1087

0
معهد1987-06-22طرطوس10160156532فريدهروعه جميل علي14210897

المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال74.3920070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1087

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020006أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-05طرطوس10170010372عزيزهسليمان محمد شحود14210898

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1087

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال241.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10260023228وجيهه سالميروال ابراهيم سالمي14210899

1087

3
معهد1998-08-19طرطوس10160059200اكتمالنورا رفعت ميا14210900

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.6820190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1087

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال323.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-13الالذقية06110026408نبيالرشا علي ابرص14210901

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1087

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10050003910آسياديما محسن عرابي14210902

1087

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10طرطوس04030032721نجاةهدى احمد العلي14210903

1087

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10260021146فاطمهلميس حبيب دره14210904

1087

8
413كاتب اولوزارة الماليةنعمال159.0020063علميثانوية عامةثانوية1987-10-17طرطوس10220005740سعاد حسينتمام محمد سليمان14210905

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1087

9
معهد1989-10-05طرطوس10040007329ذاهيهمروى نصر الدين محسن14210906

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

نعمال61.8420120مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1088

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1360.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-12طرطوس10240018521روشانبتول فادي اسماعيل14210907

1088

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01طرطوس10120015180المامرح جهاد معروف14210908

1088

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160138151روبىعلي دباح حشيش14210909

1088

3
معهد2002-01-02طرطوس10010095134سعادميرفانا عمار خضور14210910

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.0120210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387
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1088

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-06طرطوس10010119320صانيا حمودنور محسن سليمان14210911

1088

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2121.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-15حلب07190001998فاطمة شريفهبة يوسف ظاظا14210912

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1088

6
معهد1998-12-17طرطوس10160055036جميلهفرح محيا احمد14210913

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.7420210
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1088

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال266.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-10طرطوس10260027234هنديهغروب محمد البري14210914

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1088

8
معهد1996-07-01طرطوس10160024432هويدهسالي رمضان خضور14210915

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.0520160تجاري مصرفي

1088

9
معهد1998-12-17طرطوس10160055033جميلهمرح محيا احمد14210916

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال75.3820210

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1089

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال1600.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10110015594هناديحنين طالب سلما14210917

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1089

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2011.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-28الالذقية06170006072ثناء حيدرزينب رامي عيسى14210918

1089

2
معهد1992-09-10طرطوس10030038707نوالورود سعد محمد14210919

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.0020130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1089

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10طرطوس10100002672شهيره منصورهديل حسن سليمان14210920

1089

4
معهد1990-01-01طرطوس10010095355ندىحال نوفل اسماعيل14210921

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.2420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1089

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-13طرطوس10160048574امللبنى عاطف ملحم14210922

1089

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06طرطوس10090000599مريمهبا ربيع المهندس14210923

1089

7
الال270.0020031ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-12-17طرطوس10160053432وجيههجالل محسن سليمان14210924

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1089

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06طرطوس10020003580ندىرهف نبيه اسعد14210925

1089

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-26طرطوس10040015468نجاح موسيراغده سليمان معال14210926

1090

0
معهد1995-08-29طرطوس10260000456نجوىأروى احمد وسوف14210927

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.5120150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1090

1
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10090012276فاطمه جوهرهايوب جابر حيدر14210928

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1090

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-25طرطوس10010019952خزنا اسعدسناء احمد عباس14210929

1090

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2026.0020143علميثانوية عامةثانوية1996-06-23طرطوس10020023865سلوىمحمد سلمان خليل14210930

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1090

4
معهد1995-01-01طرطوس10010150216ميادهظالل عدنان احمد14210931

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.5820200أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1090

5
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1468.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-30طرطوس10010202240نهيدهأحالم علي ابراهيم14210932

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1090

6
الال317.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-03-01طرطوس10010129510فاطمه عجيآنيا ناصر غانم14210933

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1090

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1582.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10040022581ميساءراني اديب مخزوم14210934

1090

8
معهد1991-01-28طرطوس10240012049منيفهبسمه مصطفى عاصي14210935

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.1620110أشعة

1090

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01طرطوس05150053812سبههانيسه علي وسوف14210936

1091

0
الال198.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-07طرطوس10160113989دعدغيداء علي شعبان14210937

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1639.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160139932سونياشعبان بشار سليم1091114210938
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1091

2
الال123.0020028أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-25طرطوس10260023016رئيفهراشد محمد سالمي14210939

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1091

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2018.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10040011351سهيالعالء ناظم معنا14210940

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1091

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2069.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020036295عفاف احمدحنان علي محمد14210941

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1091

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-01طرطوس10260030000ليلىمايا علي احمد14210942

1091

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10120013969وفاء خضوررهف احمد يوسف14210943

1091

7
الال233.00200410كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-05-09طرطوس10030003158أملعالء عيسى شرتوح14210944

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
811فني

1091

8
معهد1996-01-02طرطوس10280014120نعيمهصالح علي بركات14210945

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.1120180تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

1091

9
معهد1991-10-19طرطوس10090016513علياوئام علي العتيق14210946

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال78.9620160كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
1134فني كهرباءوزارة الصحة216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1092

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال167.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-01-12طرطوس10020029029وجيهاراميا علي يوسف14210947

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1092

1
معهد1996-01-01طرطوس10010095831نهىموسى تيسير يوسف14210948

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.6520150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1092

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2022.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160138902هندغدير محمود علي14210949

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1092

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020057علميثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10020029040وجيهاسلمان علي يوسف14210950

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1092

4
413كاتب اولوزارة الماليةالال1854.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-31طرطوس10220043180رباب المشرقيلورين محمد يوسف14210951

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1176

1092

5
الال157.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-28طرطوس10160007922نده عيسىاحمد شحاده عباس14210952

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي
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1092

6
الال2613.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-15طرطوس10220035341ابتسامسبأ علي محمود14210953

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1092

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010197631ليلى عليعبير علي البودي14210954

1092

8
الال2763.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-12طرطوس10220035348ابتسامدعاء علي محمود14210955

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1092

9
معهد1992-02-25طرطوس10160102041املسوسن محمد حماده14210956

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال73.9220160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1093

0
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2063.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10140015509زينب قازانبتول منير الشامي14210957

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1093

1
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال222.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-03-11طرطوس10010169001نعيمهليندا حسن معروف14210958

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1093

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2105.0020141علميثانوية عامةثانوية1995-11-23طرطوس10160056610نجوىحسين احمد حسين14210959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1093

3
الال3227.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-15حمص04010842579هيام حورانيمرح فيصل االبراهيم14210960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1093

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-05طرطوس10020014723نهلهوعد محمود مصطفى14210961

1093

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1999.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-28طرطوس10030043310لميس ابو ديابشاديه نادر جوهره14210963

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1093

6
معهد1990-01-01طرطوس10050014206ريارؤى بدر سلوم14210964

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.2420130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1093

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-01طرطوس10120015248حسنةندى بشير محمد14210965

1093

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1720.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-10طرطوس10010051564سمر حشيشكاتيا قصي قميره14210966

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1093

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-11حمص04010842561هيامشاديه فيصل االبراهيم14210967

1094

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2119.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10040007247بسيمهوئام معال محمد14210968

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1094

1
411كاتب اولوزارة الماليةالال107.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-02-05طرطوس10090065769ديبةسمر عبد هللا الجهني14210969

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1094

2
الال323.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-28طرطوس10160112957نجال كابرسوزان عبد الكريم حسين14210970

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

1094

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-20طرطوس10020016062وفاءلبانه سعيد محمد14210971

1094

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-13طرطوس10090043321نهيدافوزه حسن ديوب14210972

1094

5
معهد1995-01-07طرطوس10160081098عهدريما علي محمد14210973

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.2320150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب
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1094

6
الال263.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01طرطوس10110025667مريمشروق اسكندر خضور14210974

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1094

7
الال3447.0020132ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10160035623فاطمهيوسف محمد غانم14210975

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1094

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-05طرطوس10090010576دالل موسىعال سالم هزيم14210976

1094

9
معهد1985-12-31طرطوس10250009657اميرهعائده عبد الكريم احمد14210977

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.9020050أشعة

1095

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010062717تماممرح علي حمدان14210978

1095

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1560.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-25طرطوس10220031233فتاةريم عزت سليمان14210979

1095

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2090.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-13طرطوس10040014823رفيدهصبا سهيل زهره14210981

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1095

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1801.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-29طرطوس10020042864ابتسام بدرانبشرى محمود سليمان14210982

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1095

4
معهد1990-03-09طرطوس10220015259كفىهبه عيسى حسن14210983

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.9420130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1095

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1542.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-13طرطوس10160045266نجاةعلي نديم خلوف14210984

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1095

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-11طرطوس10280010315زينبمحمود علي غانم14210985

1095

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-15طرطوس10150004710مريملمى يحي سليمان14210986

1095

8
معهد1999-02-14طرطوس06010132578منىثريا أمين اسكيف14210987

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال73.8920200تأمين

مصرف 

سورية 

المركزي

407مراقب مساعدوزارة المالية113كاتب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1095

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20طرطوس10090036303نوال باللهبه علي موسى14210988

1096

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-01طرطوس10020016823خرفانه خنيجرنسرين شحاده سليمان14210989

1096

1
معهد1989-03-27طرطوس10010112105حسنهباسل اسكندر قباع14210990

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةنعمال76.9820108مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1096

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1949.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090038488الهامراما محمود ديب14210991

1096

3
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-03طرطوس10090108469فريدههنادي محمد شاميه14210992

1096

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-16طرطوس10140014168اميره الزياكفاتن عبد العزيز شلهوم14210993

1096

5
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1731.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160136464مها عباسخضر جهاد عباس14210994

1096

6
الال277.0020068كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-11-05طرطوس10090010251اروىعلي هيثم زيدان14210995

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1096

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-01طرطوس10280015650تقالناهد لبيب سليمان14210996

1096

8
معهد1989-04-29طرطوس10010098764سميانبيله اديب محمود14210997

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.4520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1096

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-16طرطوس10010102781غادهكارولين نديم وسوف14210998

1097

0
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1846.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-24طرطوس10240012945غادهمنال ملحم بو تامر14210999

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1097

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-01طرطوس10010054641مريم حسنانتصار وجيه علي14211000
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1097

2
معهد1976-09-01طرطوس10010091226نوالريان شوكت حسين14211001

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3119960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1097

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20طرطوس10230024553سعدهامتثال أحمد اسكندر14211002

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1097

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-14طرطوس10140013184نديمهديما محسن علي14211003

1097

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال1726.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-16طرطوس10090037275اخالصحيدر محمد ديب14211004

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1097

6
معهد1995-03-03طرطوس10010152316سمياحنين اديب محمود14211005

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال63.1620180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1097

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2004.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01طرطوس10010069255ليلىمنال عادل عباس14211006

1097

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1595.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-11طرطوس10090019768منيرهسمر عز الدين حلوم14211007

1097

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-21طرطوس10240008383اديبهيارا نزيه حسن14211008

1098

0
معهد1985-11-15طرطوس10010096991سمياحنان اديب محمود14211009

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.5420050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1098

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20طرطوس10240013593حميده احمدوالء ياسين احمد14211010

1098

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-01-06طرطوس10160027632ودادمحمد سرجون فداء عبد الرحيم14211011

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1098

3
665عامل نجارةوزارة الدفاعالال3289.0020145نجارةثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10010023599فهيمه محمودعلي شعبان مصطفى14211012

1098

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-20طرطوس10030034928ليلىلوسي اسماعيل الشيخ14211013

1098

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-07طرطوس10220003954سهيال باللهبه نبيل اسماعيل14211014

1098

6
الال289.00201110التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1993-03-08طرطوس10010148177وسام عليعمار ياسر محمود14211015

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1098

7
405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقلالال265.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-05-14طرطوس10090013399نبيها ريشهفاتن نزار شاهين14211016

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1098

8
معهد1980-04-05طرطوس10170039282شاديهفاتن محمد طعمه14211017

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.4120030محاسبة

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1098

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10طرطوس10250000217ليبيازينب محمد زهرة14211018

1099

0
الال228.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-09-01طرطوس10010065060نعيمه خضرسهيال علي ابراهيم14211019

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1099

1
الال1713.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-04-10طرطوس05150071956سناءنغم هيثم زيفة14211020

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية1179

1099

2
معهد1981-12-15طرطوس10010027904ناديارانيا مصطفى محمد14211021

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.0820020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1099

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-15طرطوس10280018168منيرهمها احمد صالح14211022

1099

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15طرطوس10090020506وحيداملك محمود اسماعيل14211023

1099

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1665.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-22طرطوس10010067757اميرهريما عزيز محمد14211024
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1099

6
معهد1986-12-24طرطوس10230003579نجيدهلمى انور حسين14211025

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.1920080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1099

7
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1689.0020151علميثانوية عامةثانوية1997-09-01طرطوس10250007150ميرناجودت محسن حيدر14211026

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1099

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-27طرطوس06110021169غيثاءسوزان وفيق فطيمه14211027

1099

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15طرطوس10230018896سهيالعال ابراهيم ديبو14211028

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حماه10010044374سميره حسيننعمه محمد دلول1100014211029

وزارة الكهرباءالال3366.0020183ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-08-15طرطوس10270012427منيره خليلاحمد نظير جابري1100114211030
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال147.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-09-07طرطوس10050006334عزيزه الصافتليشاديا علي البشالوي1100214211031

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-15الالذقية06120027732نبيههايمان احمد علي1100314211032

الال3186.0020182الكترونثانوية صناعةثانوية2000-06-15طرطوس10110008196غادةمحمد غيث صارم1100414211033
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1678.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-05طرطوس10240015021يسرى ميهوبرهف عدنان اسد1100514211034
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

413كاتب اولوزارة الماليةنعمال116.0019995علميثانوية عامةثانوية1979-11-10طرطوس10220026037سميرهعلي ياسين علي1100614211035

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-12طرطوس10020042564منىميس محمود آغا1100714211036

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10030036724خيزراناحالم فؤاد ابو دياب1100814211037

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-07طرطوس10050015987ليلى كفااحمد ابراهيم عباس1100914211038
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-01طرطوس10220022606حليمهوزيره نايل ملحم1101014211039

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-06طرطوس10030007059أنيسههبه علي غانم1101114211040

نعمال2964.0020180ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10110004180والء احمدعلي احمد محمد1101214211041
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة الماليةالال2134.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-08طرطوس10010107746هيام موسىمرتضى محمد فسخه1101314211042

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2168.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-11طرطوس10090022883عائدهنغم منير علي1101414211043

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2262.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10090037522نديمهرفيف عدنان عبدهللا1101514211044

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2057.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-28طرطوس10040018130بديعهنور علي صاري1101614211045

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10160032736فاطمهلما حسن المقدم1101714211046

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1677.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-01طرطوس10100022059رجاءرغد نبيل الجعيله1101814211047
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الال287.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-12-15طرطوس10160074957منيفه حسننسرين عدنان حسن1101914211048

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1022

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

معهد1995-02-26طرطوس10230015398اميرةنيرمين منصور علي1102014211049
المعهد التقاني 

الصحي
الال85.2520180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحة162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-17طرطوس10090013305لينداساندي عاطف هزيم1102114211050

الال296.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-02-09طرطوس10160030068ليبيازينه اسماعيل خضور1102214211051

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

410كاتب اولوزارة الماليةالال2267.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10160081010ليناريم علي محمد1102314211052

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1999-08-10طرطوس10230026101منىريتا فؤاد حسن1102414211053
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.4020190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2466.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-06طرطوس10120006881حسنا حسندعاء سامي شحود1102514211054

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-05طرطوس10020015180سالمسوسن علي احمد1102614211055

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-15طرطوس10260003832وجيها ابراهيمايمان علي علي1102714211056

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-08الالذقية06120029426سيطهخديجه محي الدين محمود1102814211057

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال204.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-15طرطوس10260034577شهيره عيسىمرهف سلمان علي1102914211058

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
412كتاب اولوزارة المالية372

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال241.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-07-10طرطوس10280006408سناءمحمود حسن محمد1103014211059

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-07-14طرطوس10030001658خديجهعال محمد حيدر1103114211060
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-04طرطوس10230015880كوكبريم صالح يوسف1103214211061

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03طرطوس10280011828هدى شعبانحسين احمد جاسر1103314211062

الال1819.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10010046333راقيه الشيخخضر علي حمدان1103414211063
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-01طرطوس10090017989عليا حسندارين محمود حسن1103514211064

معهد1994-08-24طرطوس10160127924فدوىغدير محمد اسماعيل1103614211065
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.3220140أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15طرطوس10040021431جميلهسناء محمد اسماعيل1103714211066

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-27حماه10010046347راقيههزار علي حمدان1103814211067

413كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10250008106سعدهأريج عيسى معال1103914211068

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010122333عبله محمدنجوى يوسف رحمون1104014211069

الال2564.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-20طرطوس10010093005لياليفرح هيثم زيود1104114211070

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10150007192كوثرمياده علي محمد1104214211071
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-07-01طرطوس10240002665مجدراما سهيل عبود1104314211072

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.8720110إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

409كاتب اولوزارة الماليةالال114.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-07-25طرطوس10020045023وحيدهثناء محمد اسعد1104414211073

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2280.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090006548فيروزمجدلين مفيد عجيب1104514211074
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال169.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-20طرطوس10230009635نظيرهتمام عدنان سلمان1104614211075
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال3593.0020180ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2000-09-02طرطوس10090002481سميهنغم نضال صقور1104714211076

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-22طرطوس10160004124نايفهوالء ابراهيم احمد1104814211077

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10طرطوس10270008374رئيسهوالء وجيه حسن برهوم1104914211078

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-11طرطوس10090083393فاديا شمايارا سالم عمار1105014211079

معهد1998-08-29طرطوس10160123507غادهمرح علي يوسف1105114211080
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال61.3120190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-21طرطوس10220014186عبيرسالي لؤي محمود1105214211081

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-29طرطوس10040008267سهامنور عبد الرحيم معال1105314211082

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-15طرطوس10090072895عمريهغنوه خالد عبد العال1105414211083

الال256.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-05-15طرطوس10160131168طريهسماهر محمد عباس1105514211084

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-10طرطوس10160037265مسيكهعائده محمود محمد1105614211085

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-10طرطوس10260007536فاطمهناهد قاسم قاسم1105714211086

معهد1987-01-02طرطوس10260008576آمنهنالين بدر يوسف1105814211087

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال87.8020060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-23طرطوس10250005319غاده حسنمنار هيثم سليمان1105914211088

وزارة الكهرباءالال3345.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-04-25طرطوس10220013557عائدهزينب ملهم المنصور1106014211089
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-08-24طرطوس10010161009ندىحسام علي فاخري1106114211090
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال259.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-11-10طرطوس10010036030حياة عليمنار نبيه عبد هللا1106214211091
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020113علميثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10160042035مها عطافمحمد جهاد مرهج1106314211092

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال106.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01طرطوس10170036380ارشالوص دروسعماد ابراهيم الياس1106414211093

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10طرطوس10150004404الماظهيارا محمد صالح1106514211094

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-03طرطوس10100029724سميعهلمى علي عيسى1106614211095

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-10طرطوس10010157282سميره حسنريم فائز بدران1106714211096
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

411كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020124علميثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10090015998رناابراهيم غسان عتيق1106814211097

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-16طرطوس10150003219منيرهرنيم درغام عباس1106914211098

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-16الالذقية06050023423ميساءنورمان علي حمدان1107014211099

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-25طرطوس10030026079وجيههالهام ابراهيم درويش1107114211100

410كاتب اولوزارة الماليةالال118.0019960علميثانوية عامةثانوية1975-09-20طرطوس10160011707اميرهميساء محمد عبدهللا1107214211101

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1998-06-18طرطوس10010006112فدوىغزل محمد المحمود1107314211102
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال88.4820180معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

413كاتب اولوزارة الماليةالال1958.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-25طرطوس10020037147ايناسرباب محمد علي1107414211103

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-05طرطوس10140008592خديجه عبودعماد علي ابراهيم1107514211104

409كاتب اولوزارة الماليةالال1842.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10010124610عواطفبشرى كمال محمد1107614211105

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-01-01طرطوس10160074148جميلهريم مديح بكداش1107714211106
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9320180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3749.0020200اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05070037825سهامآيه منهل العلي1107814211107

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال297.00200810تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1991-01-10طرطوس10160145780بدرهعيسى علي حسن1107914211108
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1932.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10020024143رويدهلينا حسين حسين1108014211109

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2441.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-28طرطوس10010039735عفافجوزفين نزيه محرزي1108114211110

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-17طرطوس10280004729عفاففاديا علي حمدان1108214211111

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1797.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-24طرطوس10260008830سلمىنعمى اسماعيل اسعد1108314211112

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1982-05-15طرطوس10160158793هندديما حنا يوسف1108414211113
المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال62.9920060إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1972-04-15طرطوس10160092854ودادهاله ابراهيم منصور1108514211114

الال121.0019960علميثانوية عامةثانوية1975-08-01طرطوس10020035892ازدهار ضاحيبسام حيدر محمود1108614211115

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-18طرطوس10230010945شاديا سلمانرؤى علي سلمان1108714211116

الال3118.0020200اتصاالتثانوية صناعةثانوية2002-12-02طرطوس10010187447نهالآيه فواز شحود1108814211117

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1501.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10160102917وفاءميس عبد القادر محمد1108914211118

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160182426ثراء حسينزينه اسد محمد1109014211119

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10010105184غانداحال احمد ديب1109114211120

الال257.0019994ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-01طرطوس10170036810جوزفين جرجسرواد طعمه بشور1109214211121
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01طرطوس10270015851حسنهلينا محسن حسن1109314211122

نعمال266.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-10-12طرطوس10230020968نادياربا خرفان حمدان1109414211123

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-04طرطوس10090003819وفاء سليمانشادي محمود صيوح1109514211124

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-01طرطوس10270016941هدىعمار محمد حسان1109614211125

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-23طرطوس10250004717سعده عليصفاء نديم علي1109714211126

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-19طرطوس10040025868سيناعلي محمد ابراهيم1109814211127

معهد1999-01-01طرطوس10020003871يسرىسوسن ابراهيم سعد1109914211128
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال71.1120190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-15طرطوس10120015177الماريام جهاد معروف1110014211129

معهد1997-03-08طرطوس10160029672اسماءرنا بشير يوسف1110114211130
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.9020180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

411كاتب اولوزارة الماليةالال126.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-08-15طرطوس10090075480وفاقديانا ابراهيم حسن1110214211131

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1639.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10طرطوس10010092788ساميهبتول عيسى الشمالي1110314211132

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-01طرطوس10090008486سلوىصفاء هيثم نموره1110414211133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-01طرطوس10020032697نوالسوسن خليل شاهين1110514211134

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1687.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-21طرطوس10160079382جيهان عمرانهيا أبي خليل1110614211135

الال2695.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10160099537هناءباسل عالء يوسف1110714211136

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2135.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-05حمص04120064225سحرمرح رمضان البايكي1110814211137
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10220031352ميساءشيماء معن يوسف1110914211138

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-14طرطوس10010110166سميا زلفعلي ناصر ناصر1111014211139

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس10010136513كوكب عليعبير محمد عيسى1111114211140

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01طرطوس10160043307زيناتجميله عاصي علي1111214211141

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال178.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-09-01طرطوس10150003201حسيبه سليماسماء علي عباس1111314211142

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1994-08-10طرطوس10280002745صديقهعلي منير حسين1111414211143
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.5720150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1575.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-07طرطوس10010055782نسرينبتول فريد حسن1111514211144

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-18طرطوس10030042512ودادعال عارف منون1111614211145
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-08طرطوس10020023215كوثرعال فهد سلمان1111714211146

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-10-10طرطوس10240003711توفيقه سعدميثم خليل حسن1111814211147
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-04طرطوس10150013832سهياللما نبيه صقير1111914211148

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2263.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10الالذقية06110014396دجى سلمانعلي اسكندر منصور1112014211149

410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2546.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10160148244فائزهعلي قيس محمود1112114211150
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال1824.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010122882وعدجمان عيسى الخطيب1112214211151

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-25طرطوس10090012508سميرهرهام ابراهيم احمد1112314211152

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-03حماه05190008818رحاب بيشانيرنيم مجد الدين سالمه1112414211153

الال2912.0020184كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-06طرطوس10180010140يسرىأحمد فواز سليمان1112514211154
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1959

عامل مهني 

درجة أولى
1162

الال292.0020042كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-03-08طرطوس10030017017نظيره معروفعلي يوسف ديب1112614211155
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1007فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090011336فادياهديل حسن حلوم1112714211156

الال3228.0020190حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2001-07-01طرطوس10110015068لينهجعفر سهيل سعيدي1112814211157
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

409كاتب اولوزارة الماليةالال195.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-09-17طرطوس10010053154ابتسام يعقوبديما احمد دلول1112914211158

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1987-04-04طرطوس10230005055جميلهرزان شفيق ابراهيم1113014211159
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.5920070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1804.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-03طرطوس10220033406جاكلينوالء آصف أحمد1113114211160

الال271.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-02-22طرطوس10160013328نايالهال فايز ونوس1113214211161
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-06طرطوس10030042516ودادمنى عارف منون1113314211162

413كاتب اولوزارة الماليةالال1723.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10220045437شاديانور محمد سليمان1113414211163

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-20حماه05150062402جميلههبه علي محمود1113514211164

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05حماه05070026064جهينه عباسرويده محمد سليمان1113614211165

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010093057زينبريم فواز ذنوب1113714211166

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2928.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-05طرطوس10260010322غيثاء حسنديما عماد عباس1113814211167

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

الال174.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10040018515الهاممحمد احمد يونس1113914211168
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

410كاتب ماليوزارة النقلالال289.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-06-01طرطوس10160106427نوالمنار محمد عباس1114014211169
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-07طرطوس10030010983فاطمه سليمانحال صالح بالل1114114211170
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-05طرطوس10160027214هزار غانمعلي فهد عبد القدوس1114214211171

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1596.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160124917افضالريم نديم زينب1114314211172

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-15طرطوس10240004048ريمونداديانا صالح سليمان1114414211173

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-10-01طرطوس10160091828رابيهريم عبد الكريم ونوس1114514211174
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-17طرطوس10090050118سميرهجهان احمد ضوا1114614211175

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-14طرطوس10020029248الهامديما عبد الحميد يوسف1114714211176

409كاتب اولوزارة الماليةالال1627.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-07طرطوس10020015268عائده حمزهجنى ماجد ريشه1114814211177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1989-06-21طرطوس10090018786حسيبامياده غسان زهرا1114914211178

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.0020110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2408.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10230001028ليلىايا محسن سلمان1115014211179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-14طرطوس10010025326نزيهازينه محمد قباع1115114211180

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-07طرطوس10040003827اسمىهيا محسن محمد1115214211181

665عامل نجارةوزارة الدفاعالال287.0020029نجارةثانوية صناعةثانوية1984-01-18طرطوس10010018961مياسهسومر علي االسماعيل1115314211182
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1765.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-07طرطوس10160109380عبيربتول عدنان خضور1115414211183
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-25طرطوس10040003813اسمىلبانة محسن محمد1115514211184

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-05طرطوس04130021535سهام عليربا علي بدور1115614211185

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال221.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-01طرطوس10140013548نهيدا وسوفجراح نادر عثمان1115714211186

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1983.0020140علميثانوية عامةثانوية1992-01-20طرطوس10050006118سهيلهغاليه محمد حمدان1115814211187

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1321.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-28طرطوس10030037000فاطمهسوزان حسن ياسين1115914211188

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10040014647هيامجعفر عدنان حسامو1116014211189

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1734.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-07-14طرطوس10100015197ظهيرهلطيفه علي شعبان1116114211190

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1993-01-01طرطوس10240007041ندىربى نزيه سليمان1116214211191
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1712.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-05طرطوس10010150521غاليةحسين علي محمود1116314211192

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال1694.0020178أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10250000070اميرا المنصورربيع علي حسن1116414211193
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1409.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-20طرطوس10020011170سهياليارا ناصر ناصر1116514211194

409كاتب اولوزارة الماليةالال1833.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-10طرطوس10020034074غنىمريم يوسف سكماني1116614211195

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-06طرطوس10180007147سهيالخلود حيدر عمران1116714211196
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-24طرطوس10160090155داللعذاب رشيد حسين1116814211197

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-19طرطوس10160046074غادهشيرين منير ابراهيم1116914211198

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-18طرطوس04010015166كافيه سلهبعبير نمر يوسف1117014211199

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1260.0020192أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04190029116شهرزادأيهم سمير القوجه1117114211200
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1618.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-23طرطوس10050006142سهيله مردنريام محمد حمدان1117214211201

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-16طرطوس10010158032سهيال حسينمهند نعمان سلمان1117314211202

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2264.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10090012524سميرهاحمد ابراهيم احمد1117414211203

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03طرطوس10230001900حنان عليشهله مدحت عمار1117514211204

وزارة الكهرباءالال2933.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-11-26طرطوس10150006857ليناعلي سامي علي1117614211205
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1995-01-21حماه05050073891هاالشعيب غياث الجبر1117714211206
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال63.3320180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10260019620آسيهعبير علي محمد1117814211207

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-12طرطوس05120027323حسناليال نصر فياض1117914211208

الال323.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-20طرطوس10160090136داللشروق رشيد حسين1118014211209
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

الال191.0020106علميثانوية عامةثانوية1992-03-14طرطوس10250010373اكتمال حيدركنان محمود بالل1118114211210

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
413كاتب اولوزارة المالية372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-01طرطوس10120004389نظميه سليمانفاطمة حبيب شهال1118214211211

409كاتب اولوزارة الماليةالال273.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-04-15طرطوس10020023462ثمرسوزان محمد احمد1118314211212

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال3000.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-08-21طرطوس10090010280رنا عبيدانعلي محمد زيدان1118414211213
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

410كاتب ماليوزارة النقلالال322.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-05-30طرطوس10220015287ليلى عيسىهيام محمود حسن1118514211214

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

معهد1980-07-25طرطوس10060014110فاطمهملكه حسن غندوره1118614211215
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.4120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-13طرطوس04040022343أملحنان أحمد محفوض1118714211216

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-17طرطوس10220039072هيامرحيل وسيم يوسف1118814211217

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-08طرطوس10260012832سهيالنرمين نبيل غانم1118914211218

409كاتب اولوزارة الماليةالال2310.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-22طرطوس10260018626لونا ملحملين مفيد ديوب1119014211219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

412كتاب اولوزارة المالية373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1947.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-15طرطوس10050004145وفاء سليمانمنى عدنان حسن1119114211220

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-09طرطوس10220044287ريمهنيرمين احمد خضور1119214211221

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-30طرطوس10160018653فادياسناء عصام المودي1119314211222
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-15طرطوس10220009458نجيحةفاتن احمد حمود1119414211223

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10160079543فوز عليمروى جمال حسن1119514211224

معهد1995-01-01حماه05070005675هالهشذا كاسر سويدان1119614211225
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال71.0720140هندسة البرمجيات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

410كاتب ماليوزارة النقلالال258.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-08طرطوس10220015306ليلى عيسىأمل محمود حسن1119714211226

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

412كتاب اولوزارة الماليةالال2015.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-04طرطوس10260019608اسيههديل علي محمد1119814211227

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2088.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-22طرطوس10220039080هيام أحمددنيا وسيم يوسف1119914211228
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010135546زينبنور علي المصري1120014211229

413كاتب اولوزارة الماليةنعمال1968.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10250010055فدوى حسنمحمد حسن سليم1120114211230

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-18حماه05120050525حسنهغاده عبد هللا العلي1120214211232

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1476.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-13طرطوس10010123237هدىبراءة علي الجبل1120314211233

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2216.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10220039066هيامعبير وسيم يوسف1120414211234
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010135529زينبرشا علي المصري1120514211235

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال165.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-20طرطوس10010034633فهيمهلميس عيسى مصطفى1120614211236

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-25طرطوس10250011090منىداليا سلمان يوسف1120714211237

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-08طرطوس10160158283وفاءغنوه طاهر محمود1120814211238

409كاتب اولوزارة الماليةالال165.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-12-10طرطوس10010043999ليلىميس عدنان حيدر1120914211239

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-24طرطوس10010052944تهاني اسماعيلديمه حسن دلول1121014211240

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2223.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-11طرطوس10010153911ايمانزينب سعد معال1121114211241

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

ثانوية صناعةثانوية1994-01-15طرطوس10020028313فهدهحسام علي بلول1121214211242
آليات ومعدات 

زراعية
الال3542.0020132

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

ثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10020028311نهاد مهناحسن موسى بلول1121314211243
آليات ومعدات 

زراعية
الال3574.0020132

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال291.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-10طرطوس10090032125انيسهعائده محمد فياض1121414211244
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

الال1821.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-20طرطوس10010079448وجيههحال محمود ابراهيم1121514211245

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010066674ايمان جاسرهديل عبد هللا العلي1121614211246
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10طرطوس10160084322ابتسامربا صالح حمدان1121714211247

الال283.0020020ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1984-05-11طرطوس10010112034سمر حسونمروان عبد هللا حسون1121814211248
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010033154ليلىحسن ابراهيم ابراهيم1121914211249

الال3274.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-07-02طرطوس10240016415عائدهريما عبد الرحمن محمد1122014211250
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01طرطوس10160032185اسعاف اسعدفادي عبد الكريم يزدا1122114211251
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1807.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10020030316رويدىهديل علي ابراهيم1122214211252

الال3043.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-22طرطوس10220044163ريمه خضورفاتن أحمد خضور1122314211253
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-27طرطوس10090004957لميسبتول عارف عيسى1122414211254

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2287.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-04حماه05120001754روال سلومزينب هيثم سلوم1122514211255

409كاتب اولوزارة الماليةالال2282.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-20طرطوس10020022181غادهالرا كمال بكره1122614211256

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

412كتاب اولوزارة الماليةالال224.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-11-01طرطوس10260020037نهلةرونيت علي محمد1122714211257

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

نعمال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-16طرطوس10020007820شفيقهعال محمد عطيه1122814211258
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10160074201رمزيه عبودداليا زهير بكداش1122914211259

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01طرطوس04080013219سخيه الخضرمي خضر الحسين1123014211260

الال284.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-05حمص05150100998سميرهريم يوسف سلوم1123114211261

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الال170.0020085علميثانوية عامةثانوية1989-03-08طرطوس10020041553الهاممهند ابراهيم داغر1123214211262

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2204.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-30طرطوس10030013184سميرةوجدي حافظ الجندي1123314211263
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20طرطوس10010030331أميرههناء عدنان زاهده1123414211264

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01حماه05160012790رقيهبراء حبيب ديبو1123514211265

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-10طرطوس10160131466اسمهانلمى عيسى ابراهيم1123614211266

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05طرطوس10280001801حميدة خطيبابراهيم عزيز ميهوب1123714211267

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال140.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1974-12-22طرطوس10010118770سكينهمنى محمد رحال1123814211268

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20طرطوس10110023412منيرة ابراهيمرشا علي زيدان1123914211269

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1424.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-14طرطوس10260026005مهالؤي سمير غانم1124014211270

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-27طرطوس10140004160حنانفاتن فايز خرما1124114211271

الال319.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-03طرطوس10110018903حواءسميرة احمد حرفوش1124214211272
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

409كاتب اولوزارة الماليةالال115.0019950علميثانوية عامةثانوية1973-01-16طرطوس10010117655سكينةابتسام محمد رحال1124314211273

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3704.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-05-01طرطوس10110027573جمانه بروشفاطمه حسن محمود1124414211274
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-30طرطوس10110018659مفيدةالنا حبيب ابراهيم1124514211275

410كاتب اولوزارة الماليةالال2587.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-01طرطوس10160041364سحر مرداشحسن محمود سلوم1124614211276

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-06طرطوس10280016212ليلىميس محمود حسن1124714211277

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-05طرطوس10030026855شهيرهلواحظ ابراهيم درويش1124814211278

معهد1998-05-29طرطوس10010009766ساميالين غياث معروف1124914211279
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.6720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12طرطوس10090019805غاده حلومرؤى رامز حلوم1125014211280

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-20طرطوس10270013394نهدهآالن عماد ابراهيم1125114211281
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

الال2025.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-01طرطوس10090082732سهيلهمحمد حكمت ابراهيم1125214211282
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

الال234.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-26طرطوس10010099619منىهيا احمد صبح1125314211283

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-08طرطوس10090009226سهيال رحالثراء فهد سمعول1125414211284

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2263.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-11-01طرطوس10110027577جمانه بروشوالء حسن محمود1125514211285

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1939.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-29طرطوس10160150445ميساء حبيبهبه ميهوب ابراهيم1125614211286

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-09طرطوس10110026732مريمايمان سليمان احمد1125714211287

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15طرطوس10230019184هاله حسنطارق اديب عيسى1125814211288

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-02طرطوس10250004214هيامرشا وجيه سليمان1125914211289

الال267.0020038ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1984-10-23طرطوس10030017138هيامعلي سليمان حيدر1126014211290
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1984-01-01طرطوس10240005687مجيداهيفاء محمود شعار1126114211291
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6220040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال2005.0020153علميثانوية عامةثانوية1996-09-10طرطوس10160034618فيروزمحمد عبد الحميد عبد الحميد1126214211292

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10160149762سهامسالي آصف احمد1126314211293

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10160149768سهامسندس آصف احمد1126414211294

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1791.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-01طرطوس05150059226فداءغاده علي حسن1126514211295

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-02طرطوس10010118097عبيرمحمد محمود زهيا1126614211296

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2074.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-01طرطوس10160136547سهام أحمدمنار هاشم سليمان1126714211297

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

الال268.0020080كهرباء صناعيةثانوية صناعةثانوية1990-10-22طرطوس10020025898سحر حناشحاده جرجس العرقان1126814211298
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2066.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-10طرطوس10090103161ميادهنغم فادي رحال1126914211299

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-08طرطوس10020002865شفاءرباب علي نزها1127014211300

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-15طرطوس10010050014سمر زغبورنغم نصر يونس غانم1127114211301

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1771.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-14طرطوس10030029269شهيداسلمى علي ديب1127214211302

الال309.0020023ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01طرطوس10260010790نجودعلي سليمان حسن1127314211303
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020000840منىفرح هاشم ديب1127414211304

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-30طرطوس10160031715امالشيرين ياسين عبد الرحيم1127514211305

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090099507وفاء سليماننرمين محمود صيوح1127614211306

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-16طرطوس10160081013سناءمها نبيل سليمان1127714211307

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020044أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20طرطوس10230027150شفيقه يوسفباسل حسن ديوب1127814211308
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

414كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-28طرطوس10100009282دعدلين محمود حمود1127914211309

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال277.0020020الكترونثانوية صناعةثانوية1984-10-25حمص04010186591مريمسهام خليل االبراهيم1128014211310
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-05طرطوس10140004977هدى شاهينروله سمير علي1128114211311

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال239.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10150006740ودادزينا درغام مرهج1128214211312

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20طرطوس10160147692حياة محمدروال عبد اللطيف مسعود1128314211313

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-15طرطوس10010028450سعادسيلفا حسن أحمد1128414211314

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10250000849شاديةلميس جعفر ونوس1128514211315

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2115.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07طرطوس10220039992منى أسعدهديل علي علي1128614211316

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2342.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس05190034494نداميس عاطف احمد1128714211317

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-03طرطوس10160059890فائزه مصطفىعبير محمد حسن1128814211318

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1905.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-08طرطوس05160038193نسرينديانا نصر المحمد1128914211319

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-10الالذقية06020010302عيوشسعاد أحمد طعمه1129014211320

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-14طرطوس10260038942سهيله علينجمة سامر عيسى1129114211321

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020016063داللذات النور احمد خليل1129214211322

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04طرطوس10160120139ازدهارديما نزيه ابراهيم1129314211323

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020047علميثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10280019220رقيهابراهيم خليل ابراهيم1129414211324
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10110009083وحيدةعلي صالح محمد1129514211325
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1664.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-04طرطوس10010172359ابتسام سليمانتيماء محمد محمد1129614211326
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10150000927احالمصفاء بسام عباس1129714211327

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2188.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-24طرطوس10010114271فاطمهنجوى أحمد محمد1129814211328

409كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-12-23طرطوس10010125179فاطمهاشراق برهان السيد1129914211329

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1893.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-13طرطوس10030012988منالرهف نبيل جاسر1130014211330

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-21طرطوس10260011860زهاربراءة منذر ابراهيم1130114211331

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-16طرطوس10010066023ليلى سليمانسعاد محمود حسين1130214211332

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10100013118نجاح العليهنادي علي سالمي1130314211333

409كاتب اولوزارة الماليةالال2083.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-26طرطوس10010129626فاديايارا علي ابراهيم1130414211334

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس10180009552مهى ابراهيمنرمين غسان ابراهيم1130514211335

409كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-10-30طرطوس10100006620سكيبهندا علي حمدان1130614211336

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1767.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-08طرطوس10040024440قسمتديانا علي ديوب1130714211337

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال238.0020030ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-11-17طرطوس10260002333حليمهثابت كامل سلمان1130814211338
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-18طرطوس10160045607ايمان جركسيارا محمد خليل1130914211339

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-29طرطوس10260035668سميرهلمى ياسين سليم1131014211340

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-23طرطوس10040011998جميله حسنمنال محمود صالح1131114211341

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-18طرطوس10130005261سهاملما نصر حمدان1131214211342

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10090086438سميره حلومرنيم سمير حلوم1131314211343

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-22طرطوس10230021868مريمهبة بسام غصه1131414211344

الال2976.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-05-24طرطوس10260033168ميادةعلي أيمن علوش1131514211345
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
218

الال2529.0020191حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1998-05-08طرطوس10160093534جميلهاحمد فائز عبود1131614211346
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020083أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10طرطوس10280019231رقيهيعرب خليل ابراهيم1131714211347

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1630.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-05طرطوس10230018711سعاد ابراهيمماريا يوسف حسين1131814211348

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال229.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-26طرطوس10010078336فوزيهامل نزيه ابراهيم1131914211349

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2198.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-08-09طرطوس10160086548هويدهسمر نصر مرعي1132014211350
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2220.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-22طرطوس10130010555عبيرزينب حسن طراف1132114211351
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-29طرطوس10010040150سهىحال رياض ابراهيم1132214211352

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2589.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10090053710مهىزينه سليم سعود1132314211353
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

وزارة الكهرباءالال295.0020117كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-03-15طرطوس10010060094سهامعلي عدنان عيسى1132414211354
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

الال251.0020108الكترونثانوية صناعةثانوية1992-06-09طرطوس10020032039سوريه سعيدعلي احمد زغبور1132514211355
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال138.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10260011503خزنهسوسن يوسف محسن1132614211356

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

الال3727.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-02طرطوس10260002540سمر أسعدجانيت حسن خضور1132714211357
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-10-05طرطوس10170020995خضرهشيرين عدنان خليل1132814211358

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2264.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-02طرطوس10010104815هند علي احمدعلوى عيسى الخطيب1132914211359

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-24طرطوس10140016160نجوى محمدريتا ابراهيم محمود1133014211360

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1715.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-13طرطوس10150012112رمزهوالء حيدر تيسير1133114211361

الال3770.0020132تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-06-12طرطوس10170009376أميرهحسن هاشم علي1133214211362
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-02طرطوس10010012122نزيهةعال مؤيد محمد1133314211363

409كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-02-17طرطوس10010165161نافلهأسما حامد علي1133414211364

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1980-06-01طرطوس10030036458ظريفهليالي محمد حيدر1133514211365
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-28طرطوس10010106089مرار جمالهيانا يونس جماله1133614211366

412كتاب اولوزارة الماليةالال1791.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-16طرطوس10260000366ابتسامعلي عدنان وسوف1133714211367

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1972-12-07طرطوس10260034149عزيزهسماهر عدنان علي1133814211368

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-14طرطوس10010050439سمر الوارجيرشا عمار عسل1133914211369

409كاتب اولوزارة الماليةالال2045.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-27طرطوس10010113433نهى سلومهبه طالل سلوم1134014211370

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال296.0019970كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-01-10طرطوس10090039607نبيههغانيا عبد هللا سعود1134114211371
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-25طرطوس10050013327سالم حسنزينه معين شالحه1134214211372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10260035109عبيرروان علي حسن1134314211373
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10طرطوس10100008421شاديه محمدريم عيسى منصور1134414211374

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-20طرطوس10010148268عفاف عطيهرنا هيثم بلقيس1134514211375

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال133.0019900علميثانوية عامةثانوية1971-12-18حمص04010015541سكينهميساء طاهر علي1134614211376
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الالذقية06090112503صباحزينه سليمان ابراهيم1134714211377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-25طرطوس10160150010زينهلونا عبد الحميد سليمان1134814211378

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-10طرطوس10160057602خديجه منصورهسمر عبد المجيد سليمان1134914211379

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-13طرطوس10090042053عائدهعبير محسن سلوم1135014211380

409كاتب اولوزارة الماليةنعمال142.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-19طرطوس10020004018جميلهايمان علي ديب1135114211381

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10طرطوس10150000197زكيه محمدنداء محسن غانم1135214211382

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-23طرطوس05180030357كثيرهرشا يوسف صقر1135314211383

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-16طرطوس10230023110وفاء سلمانأيه جابر سلوم1135414211384

الال2880.0020190شبكات حاسوبيةثانوية صناعةثانوية2001-08-17طرطوس10160125822هنادي ابراهيمرهف ذكريا عباس1135514211385
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-15طرطوس10160098694ماريهسناء ابراهيم داود1135614211386

الال3038.0020132حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1993-08-20طرطوس10110028998يسرى الدعبولبرهان سليمان سليمان1135714211387
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-15حماه05090017048بديعهايمان محمد يونس1135814211388

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-05-01طرطوس10090038376سمياجاسم محمد ديب1135914211389

معهد1996-01-01طرطوس10040004018كروانسحر حسن محمد1136014211390
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-09-30طرطوس10030039907جورجاتكاترين يوسف جبور1136114211391
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.0520160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1988-10-28طرطوس10050005416نجاحروزان علي تمره1136214211392
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.3620080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1996-01-01طرطوس10220010049جميلةيوال عبد الرزاق صموعة1136314211393
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال74.2620160تجاري مصرفي

معهد2000-01-10طرطوس10220042854عفافريم محمود عباس1136414211394

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.7920200

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

معهد1979-03-14طرطوس10260010119كوكبإيناس علي محمد1136514211395
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.4120010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-05-10حماه05190028027منىرهف محمد ابراهيم1136614211396
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.4220210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1982-01-01طرطوس10010025150معينهسيرين مصطفى جفتلكي1136714211397
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.1220020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-08-20طرطوس10270019013رناعلي هيثم عمران1136814211398
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.2420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1982-03-01طرطوس10050007008نجاحرحاب علي تمره1136914211399
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.1620020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2001-01-01طرطوس10040023850داللرهف هيثم شاهين1137014211400
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3920200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1971-04-26طرطوس04010414150رئيفهسيما نديم سلوم1137114211401
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال54.2519930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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نعمال244.0020047كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-30طرطوس10220047979نهديبسام احمد محمد1137214211402

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-17طرطوس10030038108خديجةريم عفيف جوهرة1137314211403

الال197.0020124علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10260030341رحابعلي مالك يوسف1137414211404

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-06طرطوس10010001664فيروزسوسن طالب كفروني1137514211405

الال166.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01طرطوس10260029508سميعهايهم وجيه اسماعيل1137614211406
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-25طرطوس10150007308مريمنسرين فايز نعمان1137714211407

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01طرطوس10040001250جوليتاليا حسن محمد1137814211408

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-25طرطوس10040004700فتاةبشرى بدر احمد1137914211409

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10040014838فاطمهرنيم علي حماد1138014211410

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس10099789259نجاححال احمد حسين1138114211411

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2341.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-07طرطوس10170036313وسام فحيصدعاء بهيج الدين درويش1138214211412

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-09-27طرطوس10090014812ميثاءبالل فداء تله1138314211413
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.8820181تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1996-07-24طرطوس10100005259بشرىمحمد مظهر نعمه1138414211414
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.6420190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع636

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

الال290.0020103ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-02-01طرطوس10160089054غانههادي بديع بدور1138514211415

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
219

الال295.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-15طرطوس10030010371مريمرشا علي ديوب1138614211416
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال157.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-25طرطوس10020038665نهىاحمد عيد سليمان1138714211417

وزارة الكهرباءالال3492.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-04طرطوس10100009635سوسنعلي سهيل ميهوب1138814211418
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال2411.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-25حمص04050032008انعامنغم حسن ادريس1138914211419

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-03طرطوس10090116918عليا تليمروه سهيل عجيب1139014211420

405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3140.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-05-13طرطوس10100003641خولهجنى حسان الزلمي1139114211421
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-15طرطوس10260022483ماريهزينه محمود حسن1139214211422

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30طرطوس10220039379بلسملمى عبد الكريم علي1139314211423

معهد1992-06-30طرطوس10120015192املوفاء علي ابراهيم1139414211424
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال73.8020120مخابر

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-08طرطوس10090010289سميحهآيه علي زيدان1139514211425

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2264.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10090066772فاطمهرماح صالح ميا1139614211426

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10حماه10240010299ساميههنادي محمد عباس1139714211427

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020032أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10150002866آمال خضورنافع سليمان زاهر1139814211428
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10180006804جميلهصفاء فجر ابراهيم1139914211429

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-02طرطوس10110017058نجاة محمدديانا فائز حسن1140014211430

معهد1996-01-01طرطوس10090001062أنعاممحيدر علي السليمان1140114211431
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.7220160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10020038764زغنداحنين جمال سليمان1140214211432

وزارة الكهرباءالال2909.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-28طرطوس10160137610ربيحهحسن نجم ابراهيم1140314211433
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

نعمال195.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-05-09طرطوس10010074895صفاءشذا فيصل ديوب1140414211434

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال3655.0020164التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1996-04-25طرطوس10010135663فاطمهنبراس غريب سليمان1140514211435
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15طرطوس10110020854نجاةلينا فائز حسن1140614211436

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020062أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-13طرطوس10220031166داللحسام بهجت علي1140714211437

معهد1981-08-16طرطوس10260005302مطيعهشذا عبد الحميد يوسف1140814211438
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال70.0620020اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

الال2762.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-12طرطوس10260026513نجوىمروة نزار سليم1140914211439
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-18طرطوس10100023940مريم ضواغدير نبيل حسن1141014211440

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-28طرطوس10100023957مريمهبه نبيل حسن1141114211441

معهد1988-10-01طرطوس10160013812علياليدا يونس زهره1141214211442

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.4920080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-02طرطوس10160067650غاده سويدانلما عمار سالم1141314211443

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10طرطوس10230003313نزيهاساندرا امين محمود1141414211444

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20طرطوس10140002669نجديهليذا منير عثمان1141514211445

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2163.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص10160179215رانيانور محمد علي1141614211446

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-28طرطوس10040008914فاطمهروعه محمد محفوض1141714211447

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10110026597انتصارهبة امين ابراهيم1141814211448

معهد1995-01-05طرطوس10090076824ثناءرزان سعد ماضي1141914211449

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.3920160عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1548.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06طرطوس10090022015عائدهميسا زهير زهره1142014211450

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1376.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10040015430ليلىعبير ناصر حمدان1142114211451
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1996-01-25طرطوس10160047756فوزيهعلي منيف سليمان1142214211452
المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال63.6320183صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد1997-01-25طرطوس10160108867مفيدهانس فريز محمد1142314211453
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.2920183تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-12طرطوس10150013332روده خضورروان عيسى اسماعيل1142414211454
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409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2499.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-02-22طرطوس10260004859أمالمقداد جميل حسن1142514211455

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

409كاتب اولوزارة الماليةالال2414.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10280012778نجاهبثينه محمد علي1142614211456

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2468.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-10طرطوس10160076374سفيرةرهف علي ابراهيم1142714211457
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1564.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-05طرطوس10040015409سلمهسوسن محمد قرضه1142814211458

معهد1995-01-01طرطوس10160051926فدوىصبا علي علي1142914211459
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.5820160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال325.0019998ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-01-11طرطوس10090071279فوزياحمد محمد ابراهيم1143014211460
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
811فني

الال3116.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-06-06طرطوس10090066193وداد جبرانليال عبود سليمون1143114211461
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1990-03-19طرطوس10110008169ليلىديما محمد صارم1143214211462
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.5420140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2186.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-18طرطوس10220044930هناء يونسريموندا ابراهيم سالمي1143314211463
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2516.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040015427ليلى حسام الدينصبا ناصر حمدان1143414211464

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-19طرطوس10090055285بديعةزينب حبيب احمد1143514211465

الال393.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-11طرطوس10010129309حسيبه شاويشصفاء سعد ابراهيم1143614211466

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-01الالذقية10090036410حياةبراءه محي الدين سالمه1143714211467

الال3354.0020154ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-10-02طرطوس10260009424ردينهمحمد احمد علوش1143814211468
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

معهد1997-04-27طرطوس10160080022ساميهلمى محمد احمد1143914211469
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال63.3720200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

معهد2001-08-06طرطوس10140009367داللسحر بسام حمود1144014211470
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال83.9820210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-08حماه05190007439حياةليندا محمد سالمه1144114211471

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-10طرطوس10220039349عائدهلمياء درغام علي1144214211472

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01طرطوس10280002546زاهيهديما علي احمد1144314211473

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020006182نزيههسنا علي مصطفى1144414211474

409كاتب اولوزارة الماليةالال1734.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-08طرطوس10010142307هيفاءمايا فايز وسوف1144514211475

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1983-11-03طرطوس10230012727ميادةليزا يونس فرج1144614211476

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.4620040سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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409كاتب اولوزارة الماليةالال2272.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-30طرطوس10280013225ميساءرهف اسماعيل حسين1144714211477

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1678.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-13طرطوس10180001000مرمريارا وجيه جمعه1144814211478
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال177.00200610علميثانوية عامةثانوية1989-01-05طرطوس10020001723افتكارحازم شعبان مقصود1144914211479

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1978-10-17طرطوس10240017474حفيظهوفاء محمود ناصيف1145014211480

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.4820020إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-02طرطوس10020012660وجيهاريم علي محمد1145114211481

معهد1985-12-05طرطوس10020035666ملكهأريج احمد درميني1145214211482
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال68.9420070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10100017921نها سليمانمحرز طالب سليمان1145314211483

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-13طرطوس10130014748هيامنورا محمد سلمان1145414211484

معهد1990-06-14طرطوس10110007865عائدةرهام احمد احمد1145514211485
المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.2720110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال239.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-08طرطوس10020000273منىريم وجيه دكروج1145614211486

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-10طرطوس10090027887فتاة سليمانرشا علي عبدهللا1145714211487

معهد1997-01-25طرطوس10010096085ميساءغدير محمد حمود1145814211488
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.6420183تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1978-05-10طرطوس10160036671سهيلهرائدة علي جاموس1145914211489
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال85.4419990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10010005129فاطمه احمدخضر محمد داؤد1146014211490

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10180002875عدالمنى سليمان ديب1146114211491

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-12طرطوس10090022766نظيرهرامي محي علي1146214211492

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال129.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-02-16طرطوس10090050187خديجةعال احمد علي1146314211493
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10240020967مريمسوزان سهيل حمود1146414211494

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-02طرطوس10230008238روجيناشيرين عبد نادر1146514211495

معهد1994-02-14طرطوس10090076987فاطمهنجمه محمود عبد هللا1146614211496
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.5520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة الماليةالال2276.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-04طرطوس10090016595حفيظههديل علي عتيق1146714211497

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1179

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2248.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-10طرطوس10170037819مهاكيندا قينان محمود1146814211498
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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معهد2001-01-10طرطوس10220024763آمنهنورما عدنان سليمان1146914211499
المعهد التقاني 

الصحي
الال70.0920210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2017.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-01طرطوس10010093624ديما عثمانساندي سيف الدين ستيته1147014211500

409كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-31طرطوس10160066201محاسن محمودسهير علي حسن1147114211501

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

414كاتب اولوزارة الماليةالال2108.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-12طرطوس10100028810مديحهمايا محمد البدوي1147214211502

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01طرطوس10180003889ماريه ملحمرندا أحمد ملحم1147314211503

معهد1983-12-06طرطوس10270000895اميرهفاتن احمد مصطفى1147414211504
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.3320030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-01طرطوس10100034963سحرشروق حليم محمد1147514211505

معهد2001-02-20طرطوس10100016639غانارزان مصطفى مصطفى1147614211506
المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال81.4720210تخدير

معهد1986-02-15طرطوس10010145541داللمي خالد لطش1147714211507

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.4220100سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

413كاتب اولوزارة الماليةالال1608.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-03طرطوس10220021199املمحمد ضاحي سليمان1147814211508

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-02طرطوس10010114475نوريهديانا عبداللطيف ديوب1147914211509

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10140010282سفيره رقيهميرنا محمد رقيه1148014211510

معهد1994-12-14طرطوس10160022536امليامن راجح علي1148114211511
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.3920156تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

411كاتب اولوزارة الماليةالال122.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-04-07طرطوس10090114128نهيالندى سمير حسن1148214211512

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-19طرطوس10040015730سالم سليمانميرنا محمد احمد1148314211513

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10100028821مديحهمرفت محمد البدوي1148414211514

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالنعم2293.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-19طرطوس10230010042مهىرهف سمير ملحم1148514211515
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3483.0020144كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-09-17طرطوس10040023757نوالابراهيم خليل كناج1148614211516
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10150006842شهيرهحال كارم محمد1148714211517

معهد1995-12-25طرطوس10030016040شاديهساره طالل محمد1148814211518
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.6820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1922.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010114627سعادسالي غسان حسين1148914211519

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1999-02-19طرطوس10010087187غيداءسوسن احمد اسعد1149014211520
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال79.5320200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال1898.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-19طرطوس10160038131خديجهلينا غيث البشالوي1149114211521

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-28دمشق04150014825امينه باللرنا جابر سليمان1149214211522
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

413كاتب اولوزارة الماليةالال1892.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-18طرطوس10230026973نعيمهمالك حسين حسن1149314211523

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-30طرطوس10130013713جليلهمريم حسن الجردي1149414211524

411كاتب اولوزارة الماليةالال2034.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-17طرطوس10090109939نبيهارهف محمد زيني1149514211525

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1999-09-07طرطوس10140005301سلمىمحمد عمار علي1149614211526
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.4620210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال229.0020128علميثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10140010864شاديايوسف عز الدين ميهوب1149714211527

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

معهد1982-12-01طرطوس10020029346ليلىعتاب محمد السواح1149814211528

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.0920030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1996-07-01طرطوس10110001860زيزفربا هيثم محمود1149914211529
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.1220200إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال151.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10030010723فتاهسامي احمد قاسم1150014211530
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2290.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-20طرطوس10040015890فداء وسوفمايا عادل غانم1150114211531

معهد1994-08-23طرطوس10020016641هدىعلي عدنان يوسف1150214211532
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.2020182تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-04طرطوس10180009876فاديارنا أكرم ديب1150314211533

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1932.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-09طرطوس10150002801آميره عقولآالء فؤاد خليل1150414211534

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال145.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-04-07طرطوس10180009718ميليا عليوالء باسم محمود1150514211535
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1665.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-15طرطوس10220008452اميمهفاطمه حسين معال1150614211536

409كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10020012822سناءلبنى عبد الكريم محمد1150714211537

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1909.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090049827سهامآالء سليم الزياك1150814211538
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد2000-08-01طرطوس10100033765دعدلمى محمد ديوب1150914211539

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.1020210إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

الال3323.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-03-20طرطوس10040014807زينهوداد احمد حسامو1151014211540
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-08طرطوس10280016005كفىراما باسم سليمان1151114211541

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال205.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-22طرطوس10160034567لينارشا احمد حماده1151214211542
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال199.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس05160033047كريمهالرا حسن زيد1151314211543

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1952.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-25طرطوس10260003141ابتسامرهف ابراهيم ونوس1151414211544

معهد1999-04-07طرطوس10090015341نجودنورشان علي وهب1151514211545
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.1320200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال2805.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-03-16طرطوس10250004980عبيرعلي حسين ديب1151614211546
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
811فني

معهد1991-01-20طرطوس10160107663حياةمحمد رزق احمد1151714211547
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال65.4020147

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
408منشئوزارة المالية15

معهد1989-01-20طرطوس10160039643اعتدالبشرى عدنان غازي1151814211548
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0120090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1844.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-18طرطوس10260003130ندىعفراء حسن ونوس1151914211549
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-06-16طرطوس10010089993ماريسوزان علي ديوب1152014211550
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال79.6220180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

410كاتب ماليوزارة النقلالال301.00200510ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-09-20طرطوس10010007047ليلىحسن شعبان محمد1152114211551

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10140002430هالهعال زهير عكاري1152214211552

معهد1982-07-08طرطوس10160000816وزيرهاميره شفيق منصور1152314211553
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3320030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1990-01-31طرطوس10020025885نابغهألين وليد العرقان1152414211554
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.2220110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-03-08طرطوس10220006610شهيدةزينب محمود هوال1152514211555
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.7420160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

409كاتب اولوزارة الماليةالال1841.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10090052582احالمساره فهد فياض1152614211556

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10010153658سهامرزان محمد اسماعيل1152714211557

معهد2001-01-07طرطوس10160083834ازدهارآيه أحمد خطيب1152814211558
المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال67.8920210شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

الال2335.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10030023307ندىزينه علي يوسف1152914211559

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2072.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-18طرطوس10170036403سمر منصورريم سالم محمود1153014211560
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-08طرطوس10110012953نعامه محمدختام محمد عاقل1153114211561

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10050004152وفاءمها عدنان حسن1153214211562

409كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-16طرطوس10010079309زهره حمودعال وجيه ديب1153314211563

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-12طرطوس10240007614سوسن الخطيبسمار سالمي سالمي1153414211564

الال2446.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-07-07طرطوس10110008274الهامآيه عدنان سليمان1153514211565
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2201.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-12طرطوس10140002416هالههبه زهير عكاري1153614211566

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2365.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10110005753انتصاررغد علي خضور1153714211567

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01حمص04150034125امينهكمال جابر سليمان1153814211568
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-10طرطوس10260032566مريمرنا عيسى حبيب1153914211569

معهد1993-04-25طرطوس10170037597هاالمحمد يوسف محمد1154014211570
المعهد التقاني 

الصحي
الال67.2720174صيانة أجهزة طبية

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الصحة162ممرض

فني صيانة أجهزة 

طبية
1130

معهد1983-08-01طرطوس10110023867بديعةنوال صقر خضور1154114211571
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال1641.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-05طرطوس10030023311ندىروز علي يوسف1154214211572

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-04طرطوس10160008034بديعهرائده خليل احمد1154314211573

510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20طرطوس10020022853سلوىعلي يونس حمدان1154414211574
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1963.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10090012512سميرهلبنه ابراهيم احمد1154514211575
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال3320.0020150ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-09-27طرطوس10020038512بارعة غازيمحمود زهر الدين زيدان1154614211576
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

معهد1996-03-14دمشق10160062621دعديوشع بدر علي1154714211577
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.5120174تجاري مصرفي

معهد1989-04-02طرطوس10110000220اميمهبشرى احمد زينب1154814211578

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.5720120إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

410كاتب اولوزارة الماليةالال1635.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-05طرطوس10160076501سالموفاء ابراهيم عيسى1154914211579

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10120014981احالممرام وجيه صافي1155014211580

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال188.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10250003892اليدا يوسفسراب احمد احمد1155114211581

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01طرطوس10090101110ليلىرنين منويل صيوح1155214211582

معهد1988-01-01طرطوس10010033134نعيمهنداء أحمد علي1155314211583

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.7020070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد1973-07-25طرطوس10020014498مديحهفاطمه علي احمد1155414211584
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.9519940مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-20طرطوس10110015262بديعةنداء صقر خضور1155514211585

معهد1975-01-17طرطوس10110014686رابيهملكه سليم سلطانه1155614211586

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.6720010(قديم)إدارة 

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال1916.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-14طرطوس10100023114يمنىمها احمد ابراهيم1155714211587

الال274.0019950ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1975-10-02طرطوس10010112456بربورهسهام محمد مهنا1155814211588

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

411كاتب اولوزارة الماليةالال146.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-11-20طرطوس10110014919كفىبراءه معلى سلمى1155914211589

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179
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410كاتب ماليوزارة النقلالال301.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-15طرطوس10010056528فوزيهرابيا نزيه ابراهيم1156014211590

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1817.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-07طرطوس10090068003ليال دالسالف شعبان عتيق1156114211591
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-01-01طرطوس10010161978فدوىمنال سليمان احمد1156214211592

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.0020120أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

ثانوية صناعةثانوية1996-01-02طرطوس10020041756احالماحمد ياسين سعده1156314211593
آليات ومعدات 

زراعية
الال3280.0020143

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01طرطوس10050003574سعاد حسنجيانا منصور منصور1156414211594

الال139.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-09-06طرطوس10030001714اميرهزياد فايز اسماعيل1156514211595

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04طرطوس10010053009مديحهشروق طاهر علي1156614211596

معهد1995-07-24طرطوس10260036889حنانفرح عيسى اسعد1156714211597
المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.1720170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1995-04-10طرطوس10010101170سميرهسوزان احمد علي1156814211598
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.7420200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1764.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01ريف دمشق03030045709هديههبه عمر غبيس1156914211599

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-18طرطوس10260019298فاطمهيارا فؤاد ملحم1157014211600

معهد1992-01-25حماه05180022719صباحعلي محمد حمدان1157114211601

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.3620130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

نعمال3524.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-11-01طرطوس10240018672مديحةفاتن عدنان احمد1157214211602
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1793.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07طرطوس10090088701نايفهعلي حسن خضر1157314211603

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2263.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-20طرطوس10260018064رسميه حمدانلبنى كامل عثمان1157414211604

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-16طرطوس10110023843نبيهاروال علي خضور1157514211605

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-15طرطوس10020022846سلوىمروى يونس حمدان1157614211606

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01طرطوس10040010925ولفهضحى وفيق معنا1157714211607

الال2301.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10050006606حنانعندليب محمد شعبان1157814211608

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال2417.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010114766رجاءامل عزام حسن1157914211609

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-01طرطوس10010038439فدوىسهيله عادل محمد1158014211610

410كاتب اولوزارة الماليةالال149.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-09-27طرطوس10160107214الفاةمارلين محمد اسعد1158114211611

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1993-11-15طرطوس10170019222فاتنمحمد يحيى محمود1158214211612
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال61.7720163تجاري مصرفي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2152.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-20طرطوس10260019320داللعتاب محمد ملحم1158314211613
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1990-08-15طرطوس10120002366بسماهادي سليمان سعود1158414211614
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.4620140

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-04طرطوس10220004563غاده محمدنور عارف خطيب1158514211615

معهد1993-01-07حلب10220040513سهامعلي محمود ديبان1158614211616
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.1820163تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20طرطوس10030016047شادياسالي طالل محمد1158714211617

معهد1983-01-01طرطوس10160074518انيسههديل سليم ادريس1158814211618
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3320050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2183.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10020047396سناء ونوسآيه حسان علي1158914211619
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1984-01-08طرطوس10020010753سهيالوئام علي محمود1159014211620
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال60.3520050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10طرطوس10090015950ناهيهميرفت محمود عتيق1159114211621

412كتاب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1734.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10270017455اميرهريحانه محسن سمعول1159214211622

معهد1995-08-18طرطوس10040025776ندىحال نسيم نعمان1159314211623
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال85.0420150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-17طرطوس10270004234ازدهاررنده سهيل علي1159414211624

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2409.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-10طرطوس10280012358نجاح سالمهرجاء اسماعيل الشيخ1159514211625

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020057أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-22طرطوس10110006980نجاحازدشير سليم غانم1159614211626

معهد1999-01-01طرطوس10160082645سميرهماريا جرجس خليل1159714211627

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.8520200عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

410كاتب ماليوزارة النقلالال2273.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-17طرطوس10160003419هيامهديل راغب الشمالي1159814211628
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-02طرطوس10090025463فاطمه حلومبشرى علي سكريه1159914211629

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-25طرطوس10040027184نهلهعال صالح علي1160014211630

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10090078090حنانريم محمد العدي1160114211631

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-13طرطوس10090033089نجالعلي محمد عمار1160214211632

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-27طرطوس10010015721منارالرا بديع سليمان1160314211633

معهد1982-12-18طرطوس10110030552ليلىداليا احمد ابراهيم1160414211634
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.4120020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-08-25طرطوس10020012750وجيهاالرا علي محمد1160514211635
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7620120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال253.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-10-20طرطوس10020011190سوريا حمدانغانده محمد حمدان1160614211636
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-02طرطوس10090004981احالمسندس فهد فياض1160714211637
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1993-02-05طرطوس10100009531أميرهبراء أسعد عطيه1160814211638
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال68.1420160

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

الال147.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-10طرطوس10230015242روسياجهان بشير سليمان1160914211639

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية1176

معهد2001-02-20طرطوس10090109982ورودديانا فادي زيني1161014211640

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.6020210مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20طرطوس10160013834منىورود فوزي يوسف1161114211641

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-23حماه05070006567عيديامل احمد واصل1161214211642

409كاتب اولوزارة الماليةالال1976.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-04طرطوس10050007455نجوىعلي عدنان الحائك1161314211643

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-20طرطوس10010141613ياسميننيرمين علي حسين1161414211644

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1933.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020031099هناءديانا علي الشيخ1161514211645

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1981-03-02طرطوس10030009623شمسيهفاتن احمد داود1161614211646
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.8320010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-16طرطوس10260015059منيرهختام علي خدوج1161714211647

411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2150.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-31طرطوس10150005501ريم سالمهعلي شعبان سليمان1161814211648

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2001-05-10طرطوس06090113040صونياسحر ايمن بوغا1161914211649

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال74.2120210مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

معهد2000-09-13طرطوس10020003453ودادعلي هالل عباس1162014211650
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.2820220تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1993-01-28طرطوس10110031075جميلهيحي حسين معروف1162114211651

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.9620180أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1999-06-05طرطوس10230018559نجيحهرماح علي غسان1162214211652
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال65.5120211

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1981.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-03الالذقية06010315877آمال ابراهيميارا رضى عمران1162314211653

معهد1996-01-01طرطوس10260036140مطيعهنغم محرز يوسف1162414211654
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.8120160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

الال3452.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2004-01-01طرطوس10090041992اميرهيحيى بسام علي1162514211655

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-03-04طرطوس10010120789فوزيهظبيه حسين سلوم1162614211656

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال2125.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-17حمص10180006104سحررند سعد عبود1162714211657

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

410كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-27طرطوس10090083453لينالمى يونس حسن1162814211658

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10طرطوس10120011230خضرهإباء محفوض ابراهيم1162914211659

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1268.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010123119أرينبلينا هيثم الجبل1163014211660

معهد1988-04-22طرطوس10150002519سكيبهغنوه محمد علي1163114211661
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.8720080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01دمشق10270003573املعمار ابراهيم خليل1163214211662

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-08طرطوس10160079512روال عيسىندى عادل احمد1163314211663

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2404.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-17طرطوس10090035895صونيارباب عبد هللا محمود1163414211664
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10220026568ليلىالهام محمد شاهين1163514211665

معهد1993-03-24طرطوس05090014308رويدههيا عدنان عياش1163614211666
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.7520160بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-10طرطوس10280010168ودادنور علي سالمه1163714211667

معهد1999-07-22طرطوس10220034987فداءميار غازي جنيد1163814211668
المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال75.1320200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة5مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

الال2068.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10020031096هناءمرح علي الشيخ1163914211669

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال1898.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10020031089هناءروال علي الشيخ1164014211670

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

معهد1996-07-20طرطوس10090122675هناءزينب نزار حسن1164114211671

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.7920170مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

الال3407.0020150ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-08-28طرطوس10260020916سمرمحمود منهل ديوب1164214211672
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد2000-08-09طرطوس10100032738توفيقهمنار علي سويقات1164314211673

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.1720210إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال246.0020015الكترونثانوية صناعةثانوية1982-07-17طرطوس10010151972نوالمحمد علي يوسف1164414211674
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-03-29طرطوس10140007852فريزهداليا محمود حماده1164514211675

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1995-08-01طرطوس10020033159فاطمهمرح علي سليمان1164614211676
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.9820150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-25طرطوس10010154681الهامفرح رزق هللا خنوره1164714211677

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد2000-06-10طرطوس10230005010يمننور يوسف عاصي1164814211678

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.2220210

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-17طرطوس10240000318مريمليليان حيدر اسماعيل1164914211679
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-16طرطوس10160150323سعادمقداد احمد محمد1165014211680

معهد1986-04-20طرطوس10280009587عزيزةليلى معين يوسف1165114211681
المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.1720060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

وزارة الكهرباءالال3375.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-17طرطوس10160125363رناعلي طالل حسن1165214211682
عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
218

409كاتب اولوزارة الماليةالال1823.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-19طرطوس10040029793لميسهديل سالم سليمان1165314211683

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الكهرباءالال294.0020008كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-11-30طرطوس10130000597زكيه خازمشعبان عيد علي1165414211684
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01طرطوس10220026570ليلى سميرهايمان محمد شاهين1165514211685

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01طرطوس10150005189دنيا عبد هللاسندوس علي زيود1165614211686

411كاتب اولوزارة الماليةالال1407.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10110033344هندايلين عبد هللا ديبو1165714211687

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1997-01-01طرطوس10040021584يسرىعلي احمد صالح1165814211688
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.8520191تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-18طرطوس10010047010نجاحصبا محمد عطيه1165914211689

معهد1985-02-15طرطوس10160120459اسماءميس مجد عباس1166014211690
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال71.6520060اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-24طرطوس10050005691ملكه مرعيمهدي يوسف مرعي1166114211691

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-10طرطوس10050006701عزيزهديما حسن منصور1166214211692

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17الالذقية02040578112وفاءوداد حسان حالوه1166314211693

معهد2001-08-08طرطوس10010054058ودادعلي فهد الشيخ1166414211694
المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.7620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31طرطوس10160005109رناكاترينا برهان عبيد1166514211695

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-01طرطوس10010124901ميثاءليلى نديم الراعي1166614211696

معهد1991-02-24طرطوس10160033927نهالرانيا محمود اسود1166714211697
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال74.2620110التصميم الداخلي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

414كاتب اولوزارة الماليةالال1474.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-01طرطوس10140002911مفيده حمودآالء سلمان منصور1166814211698

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال2255.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-22طرطوس10220042523غيثاءهبه محمد ابراهيم1166914211699

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020037أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-28طرطوس10090068597املمحمد علي اسماعيل1167014211700

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01طرطوس10010159937رجاءلما جهاد رمضان1167114211701

الال2012.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-20طرطوس10020020731شهيرهنرمين علي احمد1167214211702

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد2000-01-01حمص04120030861سميرههيا عدنان احمد1167314211703
المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال75.2120200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-27طرطوس10220015250ربيحه حسنعال علي حسن1167414211704
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-04طرطوس10020020725شهيرهريم علي أحمد1167514211705

معهد1995-01-01طرطوس10010073975مريمهديل محسن يازجي1167614211706
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.9220150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01طرطوس10090018884نهلهميس حسن زهره1167714211707

معهد1987-01-01طرطوس10020037501حياةفداء احمد زيتون1167814211708
المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال66.4020060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد1999-01-05طرطوس10160031868نعمتمريم ياسين عبد الرحيم1167914211709
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال83.6120180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

الال314.0019976ميكانيكثانوية صناعةثانوية1978-02-15طرطوس10220032860ورده احمدباسم يوسف محمد1168014211710
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-22طرطوس10090002425وجيهاحال ابراهيم محفوض1168114211711

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس10120015181الما معروفيوشع جهاد معروف1168214211712

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-21طرطوس10090051882نهادعبير محمد شما1168314211713

409كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020025920محاسنالرا محمد الراعي1168414211714

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1984-03-04حماه10100005937اميرهصفاء محمد يونس1168514211715

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.4120060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

الال3786.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-31طرطوس10110031940هندلورين عبد هللا ديبو1168614211716
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08طرطوس10270010153سعادسماح جودت عمران1168714211717

الال305.0019998تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1980-04-19طرطوس10040025146سعادنسيم نادر محفوض1168814211718
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

الال2163.0020174أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-20طرطوس10160001225سهام مرهجاحمد بسام احمد1168914211719
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

الال145.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-30طرطوس10010131468سليمهرشا يوسف محمد1169014211720

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال3174.0020145ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-04-16طرطوس10090011530زينبحيدر سيف حيدر1169114211721
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-09طرطوس10260032819سهامنعمى عقل علي1169214211722

الال253.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-02-18الالذقية06090034956رئيفهنادين كريم حسون1169314211723
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1979-12-01طرطوس10250005146اسمهانهند محمد حمود1169414211724

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

663محاسبوزارة الدفاعالال72.3819990محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

معهد1998-03-08طرطوس10240002758وفاءمرح ناظم سعد1169514211725
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.7920180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1990-10-18طرطوس10160065580نهالنفين احمد صالح1169614211726
المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال70.9020100مخابر

409كاتب اولوزارة الماليةالال1810.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-01طرطوس10020018653اميرهمها علي عبد الرحمن1169714211727

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الال3894.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-02-27طرطوس10100007423ميلياالرا حسن عيسى1169814211728
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-16طرطوس10090054444مديحهليال علي شدود1169914211729

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-12طرطوس10180005777عواطف محمودرهف محمود محمد1170014211730

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10230020943دعاء خيربكريم عدنان ابراهيم1170114211731

409كاتب اولوزارة الماليةالال209.0020126علميثانوية عامةثانوية1994-09-27طرطوس10090015540عواطفعلي غدير بدره1170214211732

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1989-06-01طرطوس10090050131سهامثراء صالح ضوا1170314211733
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.3620110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-13طرطوس10110008143نجاححارث ياسين عموم1170414211734

الال1832.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010004109سالمفاتن مازن حمزه1170514211735

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

الال2248.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07طرطوس10010085256فلايركارول صابر جلول1170614211736

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال138.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-01-01طرطوس10150000542وجيها ونوسسماهر علي جابري1170714211737

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1983-03-08حمص04140027615اسعافوفاء حبيب زاهده1170814211738
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-01-30طرطوس10120016815حياةهديل جمال ابراهيم1170914211739
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.7320180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1901.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-01طرطوس10160005316هيفاءعفراء علي ناصيف1171014211740
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2261.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-10حماه10260037409ناديا عليغرام عبد المجيد محمود1171114211741

الال2345.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-03طرطوس10260010321غيثاءدعاء عماد عباس1171214211742
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-06طرطوس05190026172سهامناديا امين سليمان1171314211743

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-30طرطوس10050017776مهىإيناس علي سليمان1171414211744

معهد1996-01-25طرطوس10150005530ابتسامهديل وليد احمد1171514211745
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8720160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1999-11-15طرطوس10170031270سهامآيه علي خضر1171614211746
المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال66.2820200

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1915.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-16طرطوس10040004168نبيالمرح رمضان محمد1171714211747

معهد1980-12-20طرطوس10150001435شمسهصونيا ناظم سليمان1171814211748
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.9520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1987-11-19طرطوس04010867566هالمايا بشار ديب ساره1171914211749
المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال68.5020070

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

معهد1998-01-10طرطوس10010126663مجيدهمهى مصطفى علي1172014211750
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال72.2220180

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

معهد1981-03-25طرطوس05190018135وفاءباسمه حبيب يحي1172114211751
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.0020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040017781بشرىيارا هيثم محمد1172214211752
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510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-04طرطوس10140005869رقيهعواطف سمير صافيه1172314211753

معهد1999-05-03طرطوس10160037380وفاءافلين محمد خليل1172414211754
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال70.4120210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-12طرطوس10160051823بهيجهداليه احمد سليمان1172514211755

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-01طرطوس10040017731فوزيه يونسبشرى محمود سليمان1172614211756

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01طرطوس10040005356توفيقهزينه رزق العلي1172714211757

النعم3167.0020163ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-07-14طرطوس10220041288نجوىمحمد عماد خليل1172814211758
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10طرطوس10110005468فدوى ضاهرنوره آصف ضاهر1172914211759

وزارة الكهرباءالال292.0020008ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-12-20طرطوس10090065037كوكب العتيقعلي اسكندر شاويش1173014211760
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

معهد1997-01-01طرطوس10160095299ناديهحنان علم الدين حسين1173114211761
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال77.2920160تجاري مصرفي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-07طرطوس10010122922لودينور قيس الحرير1173214211762

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-10طرطوس10220032662فاديارنيم علي عيسى1173314211763

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-28طرطوس10260037774رجاءرزان طاهر عمران1173414211764

معهد2000-01-02حماه05030043877سهامهند سلمان الحبيب1173514211765

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال72.5020190مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10050015460سعده حسينميساء سليمان بزاقي1173614211766

معهد1997-01-20طرطوس10230019597منيهقصي عبد الكريم يوسف1173714211767
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال69.7620212

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

الال1739.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10140012744سحررضا حافظ جنود1173814211768

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية1179

معهد1978-05-10طرطوس10160126061جميلةاسمهان محمود محمد1173914211769
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.9019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-20طرطوس10100026673فلايرحال صالح احمد1174014211770

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10160161844غصون الحمودصفاء اسد محمد1174114211771

الال1943.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-20طرطوس10010124206جميلهجويل ياسر طريفي1174214211772

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2359.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10ريف دمشق10110006353انصافنوار حسن سليمون1174314211773

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1880.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20طرطوس10020033663نهى محمودميراي نديم قرقماز1174414211774

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-28طرطوس10110006348انصافابراهيم حسن سليمون1174514211775

معهد2000-01-01طرطوس10240003743سمريزن محمد معروف1174614211776
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.3720190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1996-07-22طرطوس10280002031هيامريم سليمان سليمان1174714211777
المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.3120160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

409كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160089772حياةايفلين مالك عموم1174814211778

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-01طرطوس10030042023صباحبشرى عبد الكريم منون1174914211779

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-25طرطوس10110011988مريم شدودمنى هواش ناصر1175014211780

معهد1994-02-19طرطوس10220031685كتيبهياسمين يوسف محمد1175114211781
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال85.6520160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1723.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10160114233سعادرغد محمود شعبان1175214211782

معهد2000-10-25طرطوس10240006490سمرهديل محمد اسماعيل1175314211783
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال86.5720210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-12طرطوس10160147297املسهى ابراهيم سليمان1175414211784

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10طرطوس10160055970فايدهايمار محمد حسين1175514211785

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1881.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10160070541منى بلقيسريم نديم نيعو1175614211786
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1978-04-18طرطوس05150102348نبيههعفراء طاهر حمود1175714211787
المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.2220000تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1423.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-19طرطوس10160165079سميرهسمر بسام حسن1175814211788

معهد1999-01-21طرطوس10090042871املنور سليمان فياض1175914211789
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.7320190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-01طرطوس06090037751ثريانور امين حسن1176014211790

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020047أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-24طرطوس10120009483اديبهشادي حبيب حمود1176114211791

معهد1991-09-02طرطوس10010070150ابتساماحمد نديم حسن1176214211792

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.2620120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

معهد2001-07-06طرطوس10160039115غادهحال علي خضر1176314211793
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.9520210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-11طرطوس06100029347مريمربا قاسم معال1176414211794

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-28طرطوس10160083523حياة طنبريديما حسن طنبري1176514211795

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-05طرطوس10160138246منىسالفه اديب سليمان1176614211796

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1790.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10270021649هناءزينب محمود حمود1176714211797
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال109.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-08-27طرطوس10120001946فضةربا حسن ديبة1176814211798
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1991-05-01طرطوس10110007148نظيرهايمان محمد عساف1176914211799
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1988-03-03طرطوس10030003706نهالمريم اسماعيل نجوم1177014211800
المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.7920090انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1981-02-11طرطوس10090036756اميرهابتسام عدنان شعبان1177114211801
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.7920020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090109850غيثهبشرى سلمان زيني1177214211802

معهد1999-01-02طرطوس10240009283غيداءعال محسن نشار1177314211803
المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال78.1420180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160069946ابتسامحسن احمد الشمالي1177414211804

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2423.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10050032673حنانميالد محمد شعبان1177514211805

معهد1991-04-25طرطوس10270015589سهامبسام علي العلي1177614211806
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.6720116مخابر

الال2700.0020182ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1998-10-06طرطوس10100022080اسمهان صالحعمار بسام عيسى1177714211807
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1953.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-04طرطوس10230004607ليندىيانا ياسر دال1177814211808

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1987-09-13طرطوس10090013885جهينهشيرين حسين شريف1177914211809
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.2220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1989-06-01طرطوس10110007185نظيرهسها محمد عساف1178014211810
المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.8120110تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2161.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-28طرطوس10010127070راغدهمي مصطفى شدود1178114211811

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

معهد1981-09-01طرطوس10260026221منواسمر ابراهيم سالمه1178214211812
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.6620020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-03طرطوس10110018211نعامةرانيا محمود سليمان1178314211813

الال2175.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-06طرطوس10020026459أميرهبتول عبداللطيف اسماعيل1178414211814

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010142610وفاء ابو سلكهريم احمد يوسف1178514211815

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1379.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10110016928سحر حمودمايا رفيق ديبو1178614211816

الال188.0020084علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10090041200وحيدهبالل عيسى فارس1178714211817

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية1179

414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2172.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10100029608شادياصبا غسان خليل1178814211818

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25طرطوس10110010609ودادريم عدنان محفوض1178914211819

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10280016181اسمهانرزان محمد حسن1179014211820

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2411.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-13الالذقية06200056656حياتليال احمد حربا1179114211821

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16طرطوس10110014072وفاءبراءه علي شهله1179214211822

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1513.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-07طرطوس10240013876اميرهشيماء محمد مرزة1179314211823

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10160044396صباحثراء محفوض ابراهيم1179414211824

الال3367.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-08-25طرطوس10010156263افتكارفرح عدنان الثالوي1179514211825

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1995-01-09طرطوس10220025625ربىابتسام سلمان يونس1179614211826
المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال71.4520150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1986-11-18طرطوس10180001705نادياايهم رمضان عيد1179714211827
المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.6120075تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

معهد1984-01-30طرطوس10160120266نديمهداليا محمد ابراهيم1179814211828
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.1920060إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1990.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-04-14طرطوس10180000229نورا خضربشار أسد خضر1179914211829

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01طرطوس10120008745كليمهايلين حامد ديوب1180014211830

معهد1998-01-01طرطوس10020028523امتثالمحمد حسين ديب1180114211831

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال65.5020191مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-24طرطوس10240018617مديحهناهد عدنان أحمد1180214211832

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20طرطوس10020012769رغدان منصورمرام بدر محمد1180314211833

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال172.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-09-30طرطوس10160034630سالمامنه رشيد عبدالحميد1180414211834
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال318.0020125ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-01طرطوس10260035429اكتمالورد سليمان سليمان1180514211835
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10طرطوس10110015269نبيهه سلومسوزان محمد احمد1180614211836

الال1709.0020210علميثانوية عامةثانوية1998-07-30طرطوس10230012981ابتسام ابراهيميارا رمضان خليل1180714211837

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10180004072سحابريان محمد موسى1180814211838
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال167.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-05-01طرطوس10100000404غادهمحمد رفيق شمسين1180914211839
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-04طرطوس10260018273ضياءباسل محمود عثمان1181014211840
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01طرطوس10160124765سعادمريم محمد حسن1181114211841

معهد1988-01-20طرطوس10160121469ليلىعالم اصف احمد1181214211842
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.2120080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

معهد1995-01-01طرطوس10100010436سهيلهعبير علي عيسى1181314211843
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1993-07-05طرطوس10260025978فاطمهرهف محمود غانم1181414211844
المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال78.1620140أشعة

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-21طرطوس10260014973تغريدديما محمد خدوج1181514211845

معهد1998-01-01طرطوس10020035385هيامعبد الكريم هيثم يوسف1181614211846
المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.9920192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10260023331بديعهربا حاتم سالمه1181714211847

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2299.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090030145شفيقهعفراء يحي عباس1181814211848

معهد1985-04-19طرطوس10280002563زاهيهزينه علي احمد1181914211849
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد2000-04-02طرطوس10100012182جمانهايمان فيصل عبدهللا1182014211850
المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.6820210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1960.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10010142304ميساء مخلوفماري سلمان وسوف1182114211851
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال143.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-02-28ريف دمشق10260016839سميرهمحمد سمير ابراهيم1182214211852

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

ثانوية صناعةثانوية1994-09-20طرطوس10030023471ميسونحنان كمال محمد1182314211853
أنظمة التشغيل 

والبرمجة
الال377.0020120

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

413كاتب اولوزارة الماليةالال1743.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-26طرطوس10230024460فداءحنين طاهر خليل1182414211854

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

410كاتب ماليوزارة النقلالال296.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-12-01طرطوس10240019527اسمهانفتاة احمد ابراهيم1182514211855

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30دمشق10110014813مريمرشا محمد سعيدي1182614211856

معهد1976-09-01طرطوس10160141571بهيازوات احمد اسعد1182714211857
المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.5319970انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01طرطوس10090085723فاطمهنور عزت صيوح1182814211858

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2287.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090093316هناء حبيببتول نزار حسن1182914211859
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-06طرطوس10040012855سعاد ونوسمناظر بديع احمد1183014211860

معهد1995-01-27طرطوس10010119083املبثينا سلمان قطوفي1183114211861
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.7220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1992-07-05طرطوس10100010426سهيلهنور علي عيسى1183214211862
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.3320160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1498.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-23طرطوس10230010956فداءعال يونس سلمان1183314211863

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-11طرطوس10090049131سعادفتون سلمان مسعود1183414211864

وزارة الكهرباءالال3571.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01طرطوس10140007442غادهسراب محي الدين رقيه1183514211865
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

410كاتب اولوزارة الماليةالال201.0020073علميثانوية عامةثانوية1989-10-04طرطوس10160037702يمناعلي آصف هالل1183614211866

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1712.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-05طرطوس10160116971يسرىفاتن نزيه احمد1183714211867
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-15طرطوس10160039168ماريهغيثاء محسن الشامي1183814211868

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1934.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-13طرطوس10020020325رانيا اسماعيلزينه نجم الدين الحايك1183914211869
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-19طرطوس10090025833هيامسوسن محمد يونس1184014211870

412كتاب اولوزارة الماليةالال109.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-07-23طرطوس10260013850كاملهاسمهان عبدو سليمان1184114211871

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1979-08-05طرطوس10110021266نعامهعبد هللا محمد حيدر1184214211872
المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
الال60.2520010

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-17طرطوس10110021190اديبةاسطنبوليراما سهيل حيدر1184314211873

معهد1996-01-16طرطوس10280023032نجوىمنى امين معروف1184414211874
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.1620150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15طرطوس10230001815أمل عمارنسرين أحمد حسن1184514211875

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-01-15طرطوس10160124859حميدهجومانا سليمان بلول1184614211876

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس10090085726فاطمهريم عزت صيوح1184714211877
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1988-02-10طرطوس10010099201مطيعهنسرين ابراهيم بدور1184814211878
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.3920080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10220015133سميرهأمل بهجت راضي1184914211879

معهد1993-07-23طرطوس10160105135اليسارمريم فواز درويش1185014211880

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.3320140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

معهد1996-01-05طرطوس10160109213نهالنور عدنان محمد1185114211881
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال63.9620160تجاري مصرفي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1516.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-03طرطوس10220051406غادة يوسفحال منهل داؤد1185214211882

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1747.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21طرطوس10100024876منىرهف رياض عباس1185314211883

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-05طرطوس10160095531تمرهمدين سليمان سلوم1185414211884
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-20طرطوس10020035587نزهه صالحمانيا احمد درميني1185514211885

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-04طرطوس10280007966سميرهامجد محمد حمود1185614211886

الال2892.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01طرطوس10040004290منالريم ياسر رضوان1185714211887

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

معهد1979-07-10طرطوس10100014422ليالنغم فؤاد مسعود1185814211888
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2020110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10040001789داليامرام غسان عيسى1185914211889

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1889.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10100009724فادياهبه احمد رحال1186014211890

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-21طرطوس10220043698هناء صالحعال سلمان مرهج1186114211891
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10050016180ماريهمي محمد كفا1186214211892

معهد2000-07-14طرطوس10240021178ليلىرهف احمد عيسى1186314211893
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.6720200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10220043714هناءسليمة سلمان مرهج1186414211894

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1872.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-26طرطوس10150012728علياعبير حافظ نعمان1186514211895

معهد1995-01-25طرطوس10170022579ميادهأسيمه جميل ديب1186614211896
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال57.6820140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1975-11-20حماه05150099934حاجهاعتدال أحمد محمود1186714211897
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.5419960(متواجد قديما)إدارة 

معهد1977-05-10طرطوس10090031496سليمهجنان شعبان عبود1186814211898

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال56.2019990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-26طرطوس10020042615اسماءمي يوسف جري1186914211899

معهد1998-08-11طرطوس10030035634سوسانايلي الياس تامر1187014211900

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال73.2820180كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

1134فني كهرباءوزارة الصحة118

510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-17طرطوس10220015392ربيحهمحمد علي حسن1187114211901
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

411كاتب اولوزارة الماليةالال1896.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-04طرطوس10160200792هنازينب ابراهيم محمد1187214211902

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2095.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21طرطوس10090069529نبالعلي محمد عبد هللا1187314211903
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409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2131.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040000664منى ضوميطهبة هللا حمزه حسين1187414211904

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

الال3227.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10020007530سميحه مصطفىحال محمود خضور1187514211905
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1632.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10220023514كوثر ابو عليمريم علي يوسف1187614211906
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10110008593فهيمةريم محمد رستم1187714211907

نعمال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-12طرطوس10140001791اميرهبراءه شريف حبوس1187814211908
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

معهد1977-08-20طرطوس10260030932فريزهندى محمد سليمان1187914211909
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1998-07-07طرطوس10280016099علمارنيم محمد ميهوب1188014211910
المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال68.1320180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-21طرطوس10090069048انيسهربا علي محمد1188114211911

معهد1993-01-10طرطوس10020006082بسيمهريم محمد خضر1188214211912

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.8620130تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-10طرطوس10230009646أملذو الفقار ابراهيم عباس1188314211913

معهد1994-08-13طرطوس10160089622هدىعلي هاشم حسين1188414211914

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.8920164

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

وزارة الكهرباءالال335.00200010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-06-17طرطوس10110022996جهينهعلي عبد الكريم عاقل1188514211915
عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1764.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-02طرطوس10010055672رناآية علي بيلون1188614211916

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-27حلب10090052800ثرياالماظه علي العاتكي1188714211917

410كاتب اولوزارة الماليةالال130.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-11-11طرطوس10040002659ندىعالء محمد مصطفى1188814211918

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10260023405أميرةألين اصف سالمي1188914211919

الال3040.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-07-25طرطوس10100009535اميرهنور اسعد عطيه1189014211920
وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-01طرطوس10090012984ثرياجهينا ضاحي ضاحي1189114211921

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2422.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-08طرطوس04220003717هيفاءوالء زهير تكروني1189214211922

معهد1991-06-09طرطوس10040023931يمناريما شعبان اسد1189314211923
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1520200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020112علميثانوية عامةثانوية1992-07-08طرطوس10110021181اديبة اسطنبوليعلي سهيل حيدر1189414211924

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1687.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-07طرطوس10280012287ودادمرح سليمان خضر1189514211925

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-30حماه05150068971مسيالشيرين محمد عدبه1189614211926

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01طرطوس10040002595فوزهميس نجم حماده1189714211927
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1996-06-20طرطوس10090000143راغدهزين علي يوسف1189814211928
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7820180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20طرطوس10090083065خونده حبيبمهيره عيسى شيله1189914211929

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-18طرطوس10160136088فاتنرشا محمد ابراهيم1190014211930

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20درعا12170044382سناءغفران سليمان العلي1190114211931

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-28طرطوس10260015414خضرهامل ابراهيم عبد هللا1190214211932

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10230019779هياموعد مدحت أحمد1190314211933

الال2190.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-04-19طرطوس10260009961سهيالجمال يحيى صقور1190414211934
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05طرطوس10090040348فاطمهنورا احمد هرمز1190514211935

معهد1982-06-10طرطوس10160109710توفيقهرانيا ابراهيم عيسى1190614211936
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-21طرطوس10230003528وفاءهبة اسكندر رستم1190714211937

الال169.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-03طرطوس10020012998سناء محمودحسام عبد الكريم محمد1190814211938
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-13طرطوس10280002052حميده ابراهيمزبيده عبد العزيز ابراهيم1190914211939

معهد1978-02-21طرطوس04010007890مارييسرى محمد سويدان1191014211940
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6919990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-12طرطوس10100014052ودادابتهاج محمد صالح1191114211941

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-20طرطوس10090013520حياةشعبان ناصر ضاحي1191214211942

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-05طرطوس10100022427ابتسامرهف توفيق بركات1191314211943
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-08طرطوس10100030534رامياحال رفيق مسعود1191414211944

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1339.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10010141599ياسميننيفين علي حسين1191514211945

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-08طرطوس10260013175سهام عليروان جهاد علي1191614211946

الال1854.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-12طرطوس10260016635سهامحيدره علي سليمان1191714211947
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1806.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-15طرطوس10220018756هندهناء نضال كيوان1191814211948

معهد1992-06-01طرطوس10010101897فائزهمحمد شعبان صرماطي1191914211949
المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7120193تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

معهد2000-11-05طرطوس10160137454فداءفرح نعيم حسن1192014211950
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.4920210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-22حمص04140053891شهيرهروسيا علي عباس1192114211951

414كاتب اولوزارة الماليةنعمال202.0020112علميثانوية عامةثانوية1993-11-25طرطوس10140001658اميرهمحمد شريف حبوس1192214211952

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1638.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-28طرطوس10090020750فوزهاريج هيثم سلمان1192314211953

معهد1996-04-13طرطوس10010184240سالمروزالين علي ابوزيد1192414211954
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال73.5420160تجاري مصرفي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1626.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-09طرطوس10010094039سميرهزينب محمد عباس1192514211955

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20طرطوس10260025519مجدلينهيلين وهيب محمد1192614211956

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-05طرطوس10160153850عائده نصورربا عادل عباس1192714211957

الال3202.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01طرطوس10160142540سحررفيف عامر سليمان1192814211958

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

الال1480.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10140002428ربىحيدر سليم عكاري1192914211959
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-15طرطوس10020023681زينبفاطمه محسن حسن1193014211960

معهد1991-12-12حمص04120075005هالورده يوسف العموري1193114211961
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.9420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-01طرطوس10250007179جميله معالنهدا ابراهيم حسن1193214211962

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160045249نجاة احمدميرا نديم خلوف1193314211963

معهد1996-02-01طرطوس10270018806توفيقهأريج حسن سمعول1193414211964
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.0820170إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1999-08-18طرطوس10010001666فاطمهناديا علي شوهر1193514211965
المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.5120210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-17طرطوس10220011279ليلىلمى مظهر ادريس1193614211966

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-21طرطوس10110008891سحرآية عدنان حبيب1193714211967

النعم2902.0020182تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-07-30طرطوس10180004916سميهبشار حكمت أحمد1193814211968
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-04-17طرطوس10020043473سميرهفيروز حسام الدين الهيفي1193914211969

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1993-04-28طرطوس10090109553رنارنين سمير درغام1194014211970
المعهد التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال72.9020130

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-02طرطوس10100013523مريمديمه حسن ونوس1194114211971

الال3108.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حلب02020666433منىشهد محمد الشيخ1194214211972

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

الال286.0020000ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1981-09-01طرطوس10140001939اكتمالباهر جوداة نده1194314211973
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة الماليةالال1988.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-13حمص10020033980سهام يونسنور احمد منصور1194414211974

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1631.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-10-13طرطوس10280012292ودادسالف سليمان خضر1194514211975
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1982-04-03حماه05120014116جهينهرشا حسن عالء الدين1194614211976
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.0020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-17طرطوس10160121449نعيمهنيرمين هيثم غانم1194714211977

معهد1994-04-20حماه05160019588تغريددعاء يوسف االسعد1194814211978
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

414كاتب اولوزارة الماليةالال1964.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-23طرطوس10120016817سعاده ابراهيمفرح محمود ابراهيم1194914211979

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

410كاتب ماليوزارة النقلالال2229.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-08حماه05060002461غادهنورمان جمال عبظو1195014211980
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10020021153هدىعبد اللطيف كاسر عبد هللا1195114211981
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

الال306.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-09-02طرطوس10040003274ملكهعفراء محمد منصور1195214211982

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10020029408غنجه عثمانضحى محمد عياش1195314211983

الال3810.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-11-18طرطوس10270003907سوسنزينه نزير معال1195414211984

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10طرطوس10160009772باسمه موسىنسرين جرجس الصائغ1195514211985

511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-26الالذقية06120021549عليالميس بهجت احمد1195614211986

معهد1989-03-20طرطوس10020023945فاطمهزينه عبد اللطيف عيشه1195714211987
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6920090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

معهد1983-04-01طرطوس10030012361نديمهداليا علي حيدر1195814211988

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.0220030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1389.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05طرطوس10230008011نجوىرنين عماد نادر1195914211989

معهد1995-02-25طرطوس10150000498غادهراما معن الرومي1196014211990
المعهد التقاني 

الصحي
الال85.2620150طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-30طرطوس10160121414نعيمهمنال هيثم غانم1196114211991

معهد2000-06-24طرطوس10230000852فاتنرؤى وهيب الشمالي1196214211992
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال76.7720200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-21طرطوس10010132861كثيرهفداء سهيل سليمان1196314211993

الال282.00200011ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-01طرطوس10160075061حبقهموسى عيسى يوسف1196414211994

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

409كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020063علميثانوية عامةثانوية1988-09-09طرطوس10010030215مريمحيان نديم سليمان1196514211995

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال134.0019951علميثانوية عامةثانوية1977-01-24طرطوس10120004425علياامين علي محمد1196614211996

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-09طرطوس10220022776سميحه سليمانعال أمين محفوض1196714211997

410كاتب ماليوزارة النقلنعمال324.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-25طرطوس10010129290نعيمهرنا فريد احمد1196814211998

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10250006135كوثر ديبةيارا احمد عيسى1196914211999
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

409كاتب اولوزارة الماليةالال198.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-03-08حماه05190001102كوسرحسان نجم الدين منصور1197014212000

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال158.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-30طرطوس10260032905نهادرؤى وجيه ابراهيم1197114212001

الال162.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10240021718يسرىدارين بديع جديد1197214212002

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1990-12-19طرطوس10010111590نبيلةمرح أحمد غانم1197314212003
المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.6520130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1997-08-01طرطوس10240005345نهالفؤاد محمد ناجي1197414212004
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال60.3520201مخابر

معهد2001-01-01طرطوس10100013378ترابيوسف رفيق حسن1197514212005
المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال67.4020201

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1362.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-05طرطوس10090058209فاديه وردهآيه ياسر العص1197614212006

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-28طرطوس10220009958سميحهلميس امين محفوض1197714212007

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15طرطوس04150012377حسنهفاطمه علي اسماعيل1197814212008

412كتاب اولوزارة الماليةالال2027.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-07طرطوس10260014678فاطمهبشار سميح حمود1197914212009

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1547.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-15طرطوس10010152354حليمهيارا محمد محمد1198014212010
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10090109910اميرهنتالي نبيل زيني1198114212011

409كاتب اولوزارة الماليةالال228.0020081علميثانوية عامةثانوية1991-01-17طرطوس10010166716هناءموسى محمود عفيف1198214212012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1999-01-01طرطوس10010130353حكيمههاديا سلمان سلوم1198314212013
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال81.5520190المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1990-08-17طرطوس10130011747ساميهجعفر بدر علي1198414212014
المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال66.6120124المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1990-01-20طرطوس10160022506سعداعالء عيسى علي1198514212015
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال69.34201110المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

معهد1988-12-16طرطوس10270000412هندعال فهد عمران1198614212016
المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.9020110بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال170.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-26طرطوس10100010584علماعال علي شعبان1198714212017

409كاتب اولوزارة الماليةالال2286.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-03-06طرطوس10010162834سحر سليمانعتاب اكرم سليمان1198814212018

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

411كاتب اولوزارة الماليةالال2112.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-02-20طرطوس10110012517نجلهعفراء عيسى شدود1198914212019

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال260.0020031حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-04-20طرطوس10120005376كوثرغدير محمد حسن1199014212020
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

الال277.0020079حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1990-01-05طرطوس10090058347غزوهيوسف محمد العص1199114212021
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10040007708نواليوال عدنان كنج1199214212022

409كاتب اولوزارة الماليةالال2045.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-02-01طرطوس10280008906سمريارا احمد شاهين1199314212023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

معهد1981-03-15حمص04220022340صافيهراميا راشد الخطيب1199414212024
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7920010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

الال322.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-12-10طرطوس10090004849حسيبة بدورربا علي شداد1199514212025
وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

معهد1994-02-18طرطوس10010133227سهامهبة ممتاز عيسى1199614212026
المعهد التقاني 

الصحي
نعمال73.4320150طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01طرطوس10120016585كفىانتصار جميل الكعدي1199714212027

409كاتب اولوزارة الماليةالال1865.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-03طرطوس10110029867سماهرزينب محمد علي1199814212028

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-15طرطوس10030012846نجاةعلي ابراهيم جاسر1199914212029

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1200

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20طرطوس10030013751هندمنال محمد قاسم14212030

1200

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-09طرطوس10260015342اميمهزينه امين نده14212031

1200

2
معهد1997-07-24طرطوس10220013195الهامأمجد نزيه درويش14212032

المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.8620182ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1200

3
معهد1987-12-20طرطوس10160007981منيفهرحاب سلمان عنجاري14212033

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3320090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1200

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2195.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-28طرطوس10160057146سعاد حسينميرفت شكيب حسين14212034

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1200

5
معهد1981-10-05طرطوس10030005830سعادوائل علي خضرا14212035

المعهد التقاني 

الصناعي
الال57.7120032تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1200

6
معهد1999-01-01طرطوس10020026432فهيدهنغم سلمان اسماعيل14212036

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.9520180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1200

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-14الالذقية06100069940ليندارهف وائيل عيسى14212037

1200

8
معهد1993-08-01طرطوس10010156224اديبهالين محمد ديب14212038

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6020140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1200

9
الال305.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-25طرطوس10030020413نها فهومثناء جرجس المشحره14212039

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1201

0
511كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-26طرطوس10110033636حياةعلي نظير ابراهيم14212040

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10030002406غصونأيهم ابراهيم خضور1201114212041
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1201

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1911.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10040009271أميرةاجود محمد معنا14212042

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1201

3
الال3074.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-05-16طرطوس10280019117عالرنين بسام محمد14212043

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1201

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10طرطوس04120094558يمنىهناء احمد وسوف14212044

1201

5
414كاتب اولوزارة الماليةالال128.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-09-28طرطوس10150012288وحيدهلمى محمد عادلي14212045

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1201

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10090027231حياةعبدهللا علي العص14212046

1201

7
معهد1994-01-01طرطوس10020018885الهامحسن علي ابو عباس14212047

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.9220142تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1201

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-20طرطوس10160097103بديعهلينا مخول عبد هللا14212048

1201

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010471006نصرهعفراء ياسر الشاويش14212049
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1202

0
معهد1989-11-13طرطوس10090120107داللثراء وفيق الحداد14212050

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.3920120تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1202

1
الال274.0020041حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-05-20طرطوس10230018536نوالمحمد سليمان علي14212051

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1202

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-21طرطوس10010075756عائدهسالي محمود دربلي14212052

1202

3
معهد1985-02-15طرطوس10040016001نظيرهتغريد ابراهيم حسامو14212053

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.9520060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1202

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1647.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10040011208فاطمهأمل ناصر فياض14212054

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1202

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال125.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-05طرطوس10100036115منيره عمراننادين محرز محمد14212055

1202

6
الال145.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-07-25طرطوس10010104286رتيبه سلومسوزان محمود حماد14212056

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1202

7
معهد1994-01-01طرطوس10180000921عروبهمحمد أحمد جمعة14212057

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.1420130تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1202

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020042293املمنال علي ابراهيم14212058

1202

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10040008238حليمه حسام الدينرنا عبد الكريم حاج معال14212059

1203

0
معهد1990-01-01طرطوس10160134071فادياعلي مصطفى محمود14212060

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

الال62.3420108كهرباء

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

1134فني كهرباءوزارة الصحة216عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء118

1203

1
الال145.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-21طرطوس10010130980ليلىحسين محمد مرعي14212061

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1203

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10240012663حليمه ابراهيمرحاب محمد يونس14212062

1203

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25طرطوس10120013973وفاءعلي احمد يوسف14212063

1203

4
معهد1992-10-29طرطوس05060009997يسرىهال حسين سلوم14212064

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.7420130تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1203

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2417.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-18طرطوس10040011207فاطمهمرح ناصر فياض14212065

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1203

6
معهد1991-10-10طرطوس10010168787املصبا يوسف ريا14212066

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.3120110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1203

7
معهد1987-01-03طرطوس10100012602هاجررباح سليمان أحمد14212067

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.6320110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1203

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2051.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الالذقية06090114519اميمارهف غياث صقور14212068

1203

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04120013066يمنوفاء احمد وسوف14212069

1204

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-30طرطوس10230020601تمرهازدهار عبد الكريم محمد14212070
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1204

1
معهد2001-01-05طرطوس10160110090رجاءتيماء احمد الخطيب14212071

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.4420220تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1204

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1912.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-10طرطوس10020034420رحابميس محسن خلوف14212072

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1204

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس10050002432ثنىيارا سهيل سليمان14212073

1204

4
معهد1986-01-03طرطوس10160074556فهيمهحنين يوشع سكاف14212074

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.4920070سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

1204

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-10طرطوس10170038846تمامبراءه غسان ابراهيم14212075

1204

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-07طرطوس10150012153سهيره زينههناء فايز منصور14212076

1204

7
معهد1991-01-01طرطوس10220002592نزيهاعتاب حسين حمشو14212077

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.0120110علوم أغذية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1204

8
الال2358.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-03-08طرطوس10140004311فايزهيوسف عبد هللا الزياك14212078

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1962

عامل مهني 

درجة أولى
219

1204

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-14طرطوس10280019115نديمهعال زكريا ابراهيم14212079

1205

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020073علميثانوية عامةثانوية1987-03-05طرطوس10110018663ابتسامحسام حسن ابراهيم14212080

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1205

1
معهد2001-01-01طرطوس10090043935لينادانيال سامر سليمان14212081

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال73.0920210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1205

2
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2268.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-07طرطوس10280007053مريملجين حكمت محمود14212082

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1205

3
الال1791.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-03-07طرطوس10100021562علياعلي كمال حيدر14212083

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية1179

1205

4
معهد1987-03-09طرطوس10020013690وجيههنسرين يوسف سليم14212084

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.2720070تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1205

5
معهد1995-02-13طرطوس10260008098ابتسامرنا حسام شربا14212085

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.4820180تجاري مصرفي

1205

6
معهد1985-09-05حماه10230015557هندغصون علي حسين14212086

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5220060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1205

7
معهد1990-01-24طرطوس10010107101ريمميرا حنا نادر14212087

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0720090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1205

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04طرطوس10140011541دعدغرام نصر وسوف14212088

1205

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال247.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-11-13طرطوس10220024187زكيهمنال حسن يونس14212089

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1206

0
معهد1996-03-14طرطوس10260029328احالمبشرى علي احمد14212090

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.3720160تجاري مصرفي

1206

1
الال3180.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-15طرطوس10110032866ريمهسناء يوسف سلطاني14212091

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1206

2
معهد1991-08-18طرطوس10260023206أميرهنادين آصف سالمي14212092

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.8020120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1206

3
14212093

علي زين العابدين محمد 

صالح علي
409كاتب اولوزارة الماليةالال1487.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-23طرطوس10030038175رباب سعود

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1206

4
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1933.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-23طرطوس10260037293تغريدعبق ثابت أسعد14212094

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1206

5
معهد1988-01-01طرطوس10160012376سهامنادين كمال احمد14212095

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.7620080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1206

6
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019943أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-07طرطوس10110014180تمره صالحجهاد احمد شهله14212096

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1206

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1723.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-14طرطوس10280011753سهام حسينآلين هيثم ميهوب14212097

1206

8
معهد1996-07-04طرطوس10120007707نوالمايا محمد سلوم14212098

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.3220160

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1206

9
معهد1996-01-18طرطوس10170034629ابتسامنغم كامل عباس14212099

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال78.4020150أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1207

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-04ريف دمشق10230001362فهيمهايمان علي عيسى14212100

1207

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-25طرطوس10230023067عائدههديل بسام سلوم14212101

1207

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05طرطوس10230023226عائدههزار بسام سلوم14212102

1207

3
الال193.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس02030361287ساميةآالء محمد التونجي14212103

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1207

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-05طرطوس10010058640سهيلهرزان حسن احمد14212104

1207

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10020001679سهام قدارريم هالل حمره14212105

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1207

6
معهد1983-03-05طرطوس10040005868فاطمهلمى اسد اسد14212106

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال61.2420050سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1207

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-05طرطوس10220034341سعده معالرانيا معال معال14212107

1207

8
معهد1978-03-24حماه05120037585جهينهغزاله خليل حمود14212108

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال62.8919990

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1207

9
معهد1998-06-10طرطوس10020038022سوسنريم ايمن علي14212109

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.2120200محاسبة

1208

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-05طرطوس10010117967نجاحديانا عادل قطوفي14212110

1208

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-25طرطوس10090017728فريزا يونسسمر عبد الناصر شعبان14212111

1208

2
معهد1997-05-15طرطوس10100029388منىروان شريف سليمان14212112

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.4820170مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1208

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-19طرطوس10010117964سهيالأميمه عارف قطوفي14212113

1208

4
معهد1996-01-01طرطوس10090032150ميرفتمريم غسان ضامر14212114

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.2920180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1208

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.00200710أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02طرطوس10110030824دعدمحمد حسين ناصر14212115

1208

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال1890.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-09طرطوس10100034614لطيفههيلين سهيل سليمان14212116
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1208

7
الال292.0020114تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-08-25طرطوس10230023068عائدهاياس بسام سلوم14212117

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1208

8
معهد1987-08-21طرطوس10160063571بديعههبة فايز احمد14212118

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.5620070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1208

9
معهد1979-12-10طرطوس10040027294حليمهمنال يوسف يونس14212119

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال77.0020120سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1209

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال164.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-05طرطوس10240003359مريمنادين محمد عيسى14212120

1209

1
معهد1997-04-04طرطوس10140013218ودادهزار بديع عثمان14212121

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.4320170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1209

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-15طرطوس10010128008نهادمايا ابراهيم ديوب14212122

1209

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10160008539بديعهعال رجب زاهده14212123

1209

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-11طرطوس10090080193ليلىمحمد وهيب علي الصيوان14212124

1209

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01طرطوس10010009607منىهاله علي الحرز14212125

1209

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-26طرطوس10150015072مدينارزان عبد الرزاق منصور14212126

1209

7
معهد1979-08-22طرطوس10160053570حميدهغاده سعيد اسبر14212127

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةنعمال76.8220000مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1209

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال235.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10طرطوس10140007777ليلىرحاب عيد حمادي14212128

1209

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10010081323خديجههزار يوسف الحمصي14212129

1210

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10040012569زهور سليمانعال ناصر كرميا14212130

1210

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10010081322خديجهرزان يوسف الحمصي14212131

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1210

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-12طرطوس10250012741وئامحنين حسن حسن14212132

1210

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10030036988داللعال علي ياسين14212133

1210

4
معهد1993-01-01طرطوس10220035633نجاةنورما ناصر محمد14212134

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.6920120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1210

5
معهد1992-07-03طرطوس10230023064عائدهأشرف بسام سلوم14212135

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.6920135

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1210

6
معهد1986-03-01طرطوس10100034081حليمهدانيال ميهوب صالح14212136

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.5520088تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1210

7
معهد1997-08-31طرطوس10140012706انعاممقداد سمير جنود14212137

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.2020190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
634مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة636

1210

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-20طرطوس04220037220ورده السليماننجوى احمد السليمان14212138

1210

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2650.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010081219يمنماري محمود علي14212139

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-29طرطوس10150012158سهيرهوالء فائز منصور1211014212140

وزارة الكهرباءالال266.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-02-25طرطوس10100007771عفيفه مرجانرشا امين مرجان1211114212141
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01طرطوس10170035055ناديارشا محمد زيدو1211214212142

معهد1980-01-07طرطوس10140007844تمينهاكتمال رمضان ابراهيم1211314212143

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.3420010سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

معهد1989-05-14طرطوس10010010288كوكبهبه ميهوب احمد1211414212144
المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال64.6120110المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1860.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10250010623رجاءمحمد محسن الجعفوري1211514212145

411كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-10-23طرطوس10090038809عفافعلياء حمزه سليمان1211614212146

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال263.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-03طرطوس10150013457لطيفهسناء محمد صقير1211714212147
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-18طرطوس10030028271سمروالء زكي ابو علي1211814212148

معهد1999-06-07طرطوس10130012452نسريندياال وائل حسينه1211914212149
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال65.1720210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1212

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال215.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-20طرطوس10020023636انتصارميرنا ابراهيم الفسخه14212150

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1212

1
معهد1997-05-22طرطوس10090030474نوفاهنادي محمد حوريه14212151

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.0720180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1212

2
معهد1998-03-17طرطوس10160090970كريمهمرام نبيل ديب14212152

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال83.8420180محاسبة

1212

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-23طرطوس10260023103رئيفهانتصار محمد سالمي14212153

1212

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-15طرطوس10260003934سميعهصبا وجيه اسماعيل14212154

1212

5
412كتاب اولوزارة الماليةالال2092.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس04140002156رابحهنوره ابراهيم محمود14212155

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

1212

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020128علميثانوية عامةثانوية1994-11-16طرطوس10230001992غادة حسنمحمد سهيل حسن14212156

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1212

7
413كاتب اولوزارة الماليةالال1899.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-10طرطوس10230001032ليلىأسيل محسن سلمان14212157

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1212

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2256.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10090106769هناءنور محمد زوزو14212158

1212

9
معهد1984-08-24طرطوس10010043709ندىمنى حيدر نجم14212159

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال64.1820060

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1213

0
معهد1994-10-25طرطوس10220028229ماجدهسندس محمد تامر14212160

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.5220150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1213

1
الال1732.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-06طرطوس10160108807غادهعلي ايمان محمد14212161

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية1179

1213

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1771.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10220039374عائدهمحمد درغام علي14212162

1213

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-03طرطوس10110014755سميرةندى محمد ابراهيم14212163

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179
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1213

4
وزارة الكهرباءالال3099.0020132كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-07-03طرطوس10050001445امل السيدمحمد يوسف برهوم14212164

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1213

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس05100022882هدىهبه شاهين الشاهين14212165

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1213

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-09طرطوس10040021232سالمابراهيم صالح صارم14212166

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1213

7
معهد2001-03-17طرطوس10010124045هالصبا سمير ابراهيم14212167

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.2720210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1213

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2171.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-12ريف دمشق10280021490وفيقهبتول وفيق حسين14212168

1213

9
معهد1984-11-13طرطوس10020016826ساميارامي حيدر عليان14212169

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4020069تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1214

0
وزارة الكهرباءالال3337.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2004-01-01طرطوس10010081578زكيهساره أحمد ابراهيم14212170

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1214

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال192.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-10الالذقية06090096075سلمىرشا احمد ميا14212171

1214

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-03طرطوس10010008644وزيرهفاتن علي سليمان14212172

1214

3
511كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01طرطوس10090024547الهامعلي اسماعيل ميهوب14212173

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1214

4
665عامل نجارةوزارة الدفاعالال343.0019993نجارةثانوية صناعةثانوية1980-02-07طرطوس10010008648وزيرة محسنيوسف علي سليمان14212174

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1214

5
معهد2001-02-10طرطوس10280002158سعادعلي سالم محمد14212175

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.2120200ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1214

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15طرطوس10090033450رئيفهنورا وساما محمد14212176

1214

7
معهد1993-07-21حماه05100018281كوثرورود سمير عثمان14212177

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1214

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-20طرطوس10220000245سهيلهلورين محسن يوسف14212178

1214

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-04طرطوس10160140772هناءسحر عيسى سليمان14212179

1215

0
معهد1990-08-31طرطوس10030017986مناربشرى عماد العجوه14212180

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.7020110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1215

1
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2082.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-29طرطوس10040000553هيالنهرنيم عادل مصطفى14212181

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1215

2
معهد1994-05-06طرطوس04120034414هدىسناء احمد حسن14212182

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.0120150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1215

3
وزارة الكهرباءالال2914.0020143ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10100010440سهيلهصالح علي عيسى14212183

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1215

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10160114556لمياميساء ناظم ابراهيم14212184

1215

5
معهد1992-01-01طرطوس10220021248كفاحوالء مدحت خضر14212185

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1215

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20طرطوس10010118858لوندابشرى عبد الكريم الشيخ14212186

1215

7
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2108.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-25طرطوس10230009064سهاممي رمضان محمد14212187

1215

8
معهد1990-01-01حمص04120054421ساميهروال اكرم اسعد14212188

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.7120100عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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1215

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-08طرطوس10090010263غاده العاتكيزينه شعبان حماد14212189

1216

0
الال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06طرطوس10030024854غادهعلي محمد حيدر14212190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1216

1
معهد1988-01-01طرطوس10130001799نعيمهمازن جورج سمعان14212191

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.89201110إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1216

2
الال264.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-30طرطوس10010079260ليلى ابراهيمبشرى هيثم ابراهيم14212192

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1216

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-10طرطوس10090022435نهادسعاد ابراهيم جوهره14212193

1216

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-02طرطوس10220021663مجدولينشذا محمد بدران14212194

1216

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال134.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-03-20طرطوس10160122826نهادرلى ديب صافي14212195

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1216

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس05190007403فاطمهرقيه محمود ابراهيم14212196

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1216

7
الال3282.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-01طرطوس10160131776نبيلهميس بسام السلوم14212197

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1216

8
معهد1998-01-02طرطوس10010113597نوالنور عصام عبد الرحمن14212198

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6620180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1216

9
معهد2001-08-12طرطوس10110020414حفيظةديمة فؤاد غانم14212199

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.4220210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1217

0
معهد1991-08-20طرطوس10120018007منهدىاوس ابراهيم محمد14212200

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.0720130تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1217

1
413كاتب اولوزارة الماليةالال1671.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-03طرطوس10160132379نبيلهمرح بسام السلوم14212201

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1217

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1719.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160088698ليلىعلي حسن احمد14212202

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1217

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-05-03طرطوس10020002580نجاحأريج خطيب الخطيب14212203

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1217

4
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2087.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-05-10طرطوس10020002491هناءمصطفى علي الظماطي14212204

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1217

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1615.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-03طرطوس10170039235غصوناالء علي حسن14212205

1217

6
معهد1995-01-31طرطوس10220033177لواءرنا سهيل معروف14212206

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.4420150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1217

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2164.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160123209دارينحيدره علي علي14212207

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1217

8
معهد1992-05-20طرطوس10160009283ادونيسربيع محمد حمود14212208

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال71.3020133مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي
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1217

9
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2340.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-28طرطوس10230009060سهامليليانا رمضان محمد14212209

1218

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10090109200نوال ماضيغرام سليمان شاميه14212210

1218

1
معهد1998-01-30طرطوس10160054588ندىحسن سليم منصوره14212211

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال67.4220180معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

1218

2
معهد1972-10-15طرطوس10040006435جمانهنجوى محمد قاسم14212212

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.6819930

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1218

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2213.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160046101فاطمهنيروز محمد خضر14212213

1218

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال148.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-04-10طرطوس10030005544فاطمه حجوحليمه علي مرضعه14212214

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1218

5
الال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-17طرطوس10160078162نجالعلي سليمان سالمي14212215

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1218

6
الال235.0020112علميثانوية عامةثانوية1993-10-01طرطوس10260034266لينامحمد سمير سليمان14212216

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1218

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1695.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-05طرطوس10090102050هويدهعال خليل صيوح14212217

1218

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-12طرطوس10280004614سهيال حمدانورود سلمان قرنفلي14212218

1218

9
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020029أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-16طرطوس10090046906صديقه ديبعلي معين نيوف14212219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1219

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2393.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-25طرطوس10110010937وفيقةهيفاء بركات ناصر14212220

1219

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1615.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010114477منيرهساره عيسى عيسى14212221

1219

2
معهد1978-12-10طرطوس10170022682تمامريما احمد اسعد14212222

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال68.5019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1219

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال329.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-01طرطوس04120051999روزهمطيعه احمد محمد14212223

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1219

4
412كتاب اولوزارة الماليةالال136.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-11-09طرطوس10270017592فلايرراغد حسن علي14212224

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1219

5
معهد2000-03-08طرطوس10020028455رجاءايمان علي ديوب14212225

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال69.1320200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1219

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1797.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-14طرطوس10160123217حنانريم نضال علي14212226

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1219

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10280011799ريابيداء عبد هللا عبد هللا14212227

1219

8
معهد1986-12-23طرطوس10260018567مريمندى ابراهيم ابراهيم14212228

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.9020100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1219

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-03-24طرطوس10220009996جهيدهرزان يوسف سليمان14212229

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1220

0
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال132.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-09-09طرطوس10090058248سهيالانتصار منير يوسف14212230

1220

1
معهد1978-07-24طرطوس10090076768فاطمهعليا شعبان ماضي14212231

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.4119980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب
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1220

2
معهد2000-09-05حمص04030031823منيفهنغم أسد خلوف14212232

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال69.1720210شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1220

3
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1621.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-06-14طرطوس10230009360سجيعه عليحال يونس محمد14212233

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1220

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1923.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-13طرطوس10270017000مديحهبلسم محمد خليل14212234

1220

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-12طرطوس10160045866ليلىرانيه سليمان عطاف14212235

1220

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02طرطوس10240010943هاجارسندس ياسين أحمد14212236

1220

7
معهد1989-07-01طرطوس10040011635جهينهنمير غازي حلوم14212237

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.73201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1220

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-29ريف دمشق10100008487شاديهزينه عيسى منصور14212238

1220

9
معهد1979-10-10طرطوس10260012197وجيههربا كنج ونوس14212239

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.5019990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1221

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08طرطوس10160131487لونا يوسفبراءه محمد ابراهيم14212240

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-05طرطوس05070042477مادلين الحمدانهبه محمود العلي1221114212241

1221

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1973-08-01طرطوس10160091528حياهميرنا غفرائيل سليم14212242

1221

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-27حمص04010117460سوسنهبه منذر زيتون14212243

1221

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-06طرطوس10160092172روزه ابراهيمسناء وجيه شعبان14212244

1221

5
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1823.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10100017611اكتمالحسن حسام محمد14212245

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1221

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020006122نزيههريم علي مصطفى14212246

1221

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10170039190غصونهديل علي حسن14212247

1221

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-12طرطوس10030038160فاطمهدنيز بسام علي14212248

1221

9
نعمال3554.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-10طرطوس10090065654ماريهسمير نادر عمران14212249

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1222

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-12-02طرطوس10010011103ميمونههادي جودات الدويري14212250

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1222

1
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال215.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-11طرطوس10110020627مديحةمي احمد علي14212251

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1222

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-25طرطوس10160135499املفوزيه حسان عمر14212252

1222

3
معهد1985-01-22الالذقية06200100817ندوهليلى عبدو الحميد شعبان14212253

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.6220060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1222

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1973-09-01طرطوس10160106323الهام فوزياريج ابراهيم عيسى14212254

1222

5
معهد1993-01-01طرطوس10160048577املايمان عاطف ملحم14212255

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال66.6420150

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

1222

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-16طرطوس10250000724نعيمهيارا علي خضر14212256
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1222

7
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1453.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-08طرطوس10090059627ثناء الشيخ محمدنور اسكندر العص14212257

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1222

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-29طرطوس10170010225عائدهصبا عبد الرحمن عبود14212258

1222

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-27طرطوس05180016241كفاحريتا محمد سليمان14212259

1223

0
معهد1980-06-09الالذقية06110030745فيروزمضر صالح ابراهيم14212260

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال63.4020013

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1223

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-03طرطوس10260001425جميله محمدحنان علي عباس14212261

1223

2
معهد1984-04-18الالذقية06200086978حلوهروال عبد الرحيم ديوب14212262

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0820060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1223

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-25طرطوس10020009282غادهايمان علي الظماطي14212263

1223

4
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2192.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04120034241زينهحسين سميح علي14212264

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1223

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال169.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-09-20طرطوس10160156347آمنه صالحنعمه محمود سالمي14212265

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1223

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1544.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-01طرطوس10130001263لوريتسالي جبرائيل رزق14212266

1223

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-11طرطوس10160151726حنوفلورا سميح عبدو14212267

1223

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-16طرطوس10010121624داللروال خالد لطش14212268

1223

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2062.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-08طرطوس10160126762ابتسام سليمانسهى سلمان سليمان14212269

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1224

0
معهد2000-09-15حمص04010006067بثينهسالف مازن نده14212270

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.0320200معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

1224

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01طرطوس10230026088املسوسن آصف سليمان14212271

1224

2
معهد1996-08-05طرطوس10270012973جهيدهمنار علي الخطيب14212272

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.5720170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1224

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1613.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-28طرطوس10020037153إيناس احمدهبه محمد علي14212273

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1224

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-20طرطوس10040009303بعثيهنور سلمان جديد14212274

1224

5
معهد1992-01-01طرطوس10050015469نوالصبا وائل يوسف14212275

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال69.5720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1224

6
الال1883.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-10طرطوس10020003911ريماجنا علي زيدان14212276

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقل374

1224

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-01-14الالذقية06120028323وضحهأمل محمد اسماعيل14212277

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1224

8
معهد2002-01-10طرطوس10020006005سعدهعباس ايمن مهنا14212278

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال65.7820210مطبخ وحلويات

1224

9
معهد1992-04-20طرطوس10180004055فاطمهرؤى خضر موسى14212279

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8420120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1225

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2048.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10040013454اسامهبشرى محمد احمد14212280

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1225

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-15طرطوس10160126802ابتسامرشا سليمان سليمان14212281
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1225

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020115علميثانوية عامةثانوية1993-03-16طرطوس10090068498كوكب زهرهذكي عدنان زهره14212282

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1225

3
الال151.0020051أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-09طرطوس10160105194جوهرهعصام نديم عمران14212283

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1225

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال173.0020110علميثانوية عامةثانوية1990-02-17طرطوس10090065505هناء الشيخغيفار تيسير دلول14212284

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1225

5
الال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-12طرطوس10010091317فاطمهنور ياسين احمد14212285

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1225

6
الال3395.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-05طرطوس10020003832ريما عليحال علي زيدان14212286

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

1225

7
الال386.0020050تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1987-11-09طرطوس10260027310غادهاناس علي ضوا14212287

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1225

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10140003489ليلىلمى محمود اسماعيل14212288

1225

9
معهد1993-04-20طرطوس10100017587اكتمالالهام حسام محمد14212289

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال75.7520130أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1226

0
معهد2000-05-22طرطوس10160083698بهيجهيوال يوسف سليمان14212290

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.5820210تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

385فني صيانة كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

1226

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-05طرطوس10090024536الهاممريم اسماعيل ميهوب14212291

1226

2
معهد2001-09-11طرطوس10260025057امتثاليانا نديم ميهوب14212292

المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.1020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1226

3
معهد1988-04-01طرطوس10260008305وهيبهحسام ابراهيم عباس14212293

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.2520110تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1226

4
معهد1999-05-25طرطوس10040003586سهاممريانا نديم سليمان14212294

المعهد التقاني 

الصحي
الال70.4720190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1226

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2077.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-11طرطوس10160048624أدالربا خليل سليمان14212295

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1226

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال1909.0020151علميثانوية عامةثانوية1997-03-10طرطوس10230016995وهيبهمحمد عماد يوسف14212296

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1176

1226

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10110003682كوكبآالء يوسف نعمان14212297

1226

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال118.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-08-01طرطوس10250010018حسيبه اسعدهبه علي حسن14212298

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1226

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08طرطوس10010138301صباحوالء كامل احمد14212299

1227

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-10طرطوس10090045687حسناء ابراهيموالء حسن عجيب14212300

1227

1
الال2542.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-13طرطوس10260024534غادهبشرى علي ضوا14212301

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1227

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10220028633رابيهنجوى عادل خازم14212302

1227

3
معهد1988-12-01طرطوس10110012880كوكبمجدلين ابراهيم محمود14212303

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال69.3520090األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

1227

4
معهد1977-09-10طرطوس10260005415منيرهسماهر محمد صبح14212304

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال68.9219980اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني
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1227

5
الال184.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-20طرطوس10010091316فاطمههبه ياسين احمد14212305

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1227

6
معهد1988-05-01طرطوس10180006789هويدهمايا امين ابراهيم14212306

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.7420100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1227

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1749.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-11طرطوس10160134575ملكهفرح سليمان يوسف14212307

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1227

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01طرطوس10270020143نجيبهسمر احمد شعبان14212308

1227

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس10090050258مثيال محموددينا حكيم بلول14212309

1228

0
معهد1998-05-15طرطوس10110011834ريمهخلود جميل ربيع14212310

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال65.7420200

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

1228

1
وزارة الكهرباءالال2854.0020162ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-01-15طرطوس10160105257جوهرهغدير نديم عمران14212311

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1228

2
الال350.0020110التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1992-07-23طرطوس10030015651سجيعهخضر عيسى جنوب14212312

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1228

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1423.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-07طرطوس10170033796ربا حسننورا رفعت وسوف14212313

1228

4
الال3431.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-07-19طرطوس10160090067حياةميشلين الياس يوسف14212314

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1228

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-24طرطوس10160141175سميرهلميس عارف ديوب14212315

1228

6
معهد1990-07-20طرطوس10220025084فهيدهدعاء مصطفى اسعد14212316

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.9720130مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1228

7
معهد1991-01-01حمص04010534646مريممادلين منيب عمران14212317

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال70.1120170هندسة البرمجيات

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1228

8
معهد1997-03-08طرطوس10010079717هندعفراء كمال معروف14212318

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.5620190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1228

9
معهد1997-01-01طرطوس10100009454سهامحسن محمد حسن14212319

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.4920172تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1229

0
معهد1979-11-20طرطوس10020027564نسيمهمنال عدنان نوح14212320

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.4220050أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1229

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-06طرطوس10100010905منىميساء محمد علي14212321

1229

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01طرطوس10010102740اميرهمحمد كامل يوسف14212322

1229

3
الال325.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-10-08طرطوس10010024092نسيبهنغم محمد حسين14212323

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1229

4
الال2074.0020141أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05طرطوس10160066708اميرهجبل كاسر طحبوش14212324

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1229

5
الال161.0020029علميثانوية عامةثانوية1983-08-29طرطوس10090108758ناجياشعبان احمد طرشي14212325

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1229

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2003.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-05حمص04120053375لينا  ابراهيمكاردينيا يحيى البوظه14212326

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1229

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-01طرطوس10230012138شفيقهمفيده حسن ديوب14212327

1229

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-29طرطوس10250011850سعادنور حسين سليمان14212328

1229

9
413كاتب اولوزارة الماليةالال1930.0020170علميثانوية عامةثانوية1991-11-04طرطوس10240019903ازدهارفاطمة يوسف خلوف14212329

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1230

0
معهد1983-11-23طرطوس10220028425منىرؤى نديم سلمان14212330

المعهد التقاني 

الزراعي
الال82.7220040إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1230

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020059علميثانوية عامةثانوية1987-08-10طرطوس10030016153سوسنخلدون علي ابراهيم14212331

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1230

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1883.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-03طرطوس10040022000سناءيارا ناجي أحمد14212332

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1230

3
معهد1998-07-21طرطوس10240015861بحريهحال احمد محمد14212333

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.6620180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1230

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-19طرطوس05190003011نبيهه سليمانهمسه حيدر ديوب14212334

1230

5
معهد1996-03-28طرطوس10160016973اسمهانجميله عدنان غنوم14212335

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال71.1420160معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1230

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2105.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-03طرطوس10110033780ثريايارا فرحان عاقل14212336

1230

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-10طرطوس10140014659ليلىسحر محمود اسماعيل14212337

1230

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10طرطوس10110013499سلمى محمودرهام هاشم حمود14212338

1230

9
معهد2000-08-07طرطوس10100022962عواطفميس هالل صالح14212339

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال70.5020200

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1231

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1546.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120053365لينا ابراهيمبتول يحيى البوظه14212340

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10030027112هنااريج علي داؤد1231114212341

1231

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-09طرطوس10010001684كوكبدينا معين محمد14212342

1231

3
معهد1989-01-20طرطوس10160024731اكتمالعيسى حسن حمود14212343

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال69.99201210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1231

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-20حمص04010426777حسناصفاء نزيه شما14212344

1231

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-15طرطوس10030022704خديجهريم يوسف جنوب14212345

1231

6
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالنعم172.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-15حمص10140016140رجاءنوره ابراهيم جلول14212346

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1231

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-25طرطوس10010007128فلايرربيع حامد زاهر14212347

1231

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-25طرطوس10090019370رويهمارينا بسام حلوم14212348

1231

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال178.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-02-02طرطوس10130001208حنهلينا مخائيل رزق14212349

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1232

0
معهد1985-01-12طرطوس10160121820نجالمرفت علي ابراهيم14212350

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.7920060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1232

1
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1984.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10220034483جميلهسعاد انور محمود14212351

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1232

2
وزارة الكهرباءالال2837.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-06-14طرطوس10110021049ثرياعلي فرحان عاقل14212352

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1232

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-06-17طرطوس10170003540ملبيناميرنا نزيه ساسين14212353

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1232

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01طرطوس10160082606علياهيبه محمد يوسف14212354

1232

5
معهد2000-05-17طرطوس10010006022سمارهيزن طاهر حسين14212355

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال71.6320201معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

1232

6
معهد1984-09-20طرطوس10160051253هناءغيداء عادل يوسف14212356

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال79.7520040

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1232

7
410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2187.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-15طرطوس04120095942ليلىيارا علي اسكندر14212357

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1232

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس10090050259مثيال محمودلينا حكيم بلول14212358

1232

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-01طرطوس10230001522اسعاف احمدرشا محمد محسن14212359

1233

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2136.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-18طرطوس10170020707سناءهبه بدر كابر14212360

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1233

1
الال288.0020013ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-20طرطوس10090016805مطيعهسليمان عمران ديوب14212361

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1233

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال2256.0020132علميثانوية عامةثانوية1995-06-24طرطوس10160039045ندىبدر محمود كردي14212362

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1233

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-20طرطوس10050011714رمزيه خضراليزا حيدر سلمان14212363

1233

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1941.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-17طرطوس10160103125انتصارعال حامد خضور14212364

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1233

5
معهد1999-11-11طرطوس10010152460ميولعلي محمود حمود14212365

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال71.5020200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

1233

6
معهد1992-10-01حمص04010089480سريهمريانا ابراهيم العلي14212366

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.1220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1233

7
معهد1987-01-01طرطوس10010032065بديعهميس يوسف محمد14212367

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.1020060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1233

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1335.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-20طرطوس10020044526ميآيه محمود محمود14212368

1233

9
معهد1995-09-29طرطوس05070012666يسرىرهف عبد الكريم الحواط14212369

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.7920160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1234

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1445.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-25طرطوس10270023048عبيرحال سامر سليم14212370

1234

1
معهد1985-03-29طرطوس10010125111جهيناوفاء شعبان منصور14212371

المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.3020070مخابر

1234

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-25طرطوس10220047836سلمىنازك محمد الحايك14212372
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1234

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2296.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-04طرطوس10020011567غنوىريم احمد معال14212373

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1234

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1903.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-09طرطوس10240003155نورمافرح علي وسوف14212374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1234

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-01طرطوس10280006026حسنهصفاء محمود علي14212375

1234

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-10الالذقية06200034608سحربتول صالح بركات14212376

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1234

7
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1651.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10260033631سميرهنسرين جهاد ابراهيم14212377

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1234

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1617.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-13طرطوس10270018365غيداءرائق علي زينه14212378

1234

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-26طرطوس10160146176نجاةسليمان طالب حمود14212379

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1235

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2551.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-31طرطوس10160132681زينا ابراهيمراما يحيى احمد14212380

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1235

1
413كاتب اولوزارة الماليةنعمال2202.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10230001324نظيرهميس وجيه زيدان14212381

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1235

2
معهد1993-08-10طرطوس10170043676سهيالسماح كمال علي14212382

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.2820130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1235

3
الال270.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-12-03طرطوس10160067134ميليا ونوساصاله فايز عبود14212383

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1235

4
معهد1986-03-08طرطوس10250003352منىراما حسن احمد14212384

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.6920080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1235

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-03-01طرطوس10160112094عبال صالحميس رمضان محمود14212385

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1235

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-14طرطوس10010048968املريما محمد حمود14212386

1235

7
معهد1987-01-07طرطوس06090136638خالديهامل احمد فران14212387

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.8120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1235

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1850.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-27طرطوس10160111018دعد الشماليسجا طالب حسين14212388

1235

9
معهد1996-08-05طرطوس10220005974غادهحسن عبد الكريم علوش14212389

المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.1120170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1236

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01طرطوس10090013818جهينهليلى حسين شريف14212390

1236

1
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1535.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-30طرطوس10120008861فضههيا رفيق حميدي14212391

1236

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال107.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-04-01طرطوس10090039541اميرهامال شاهين جابر14212392

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1236

3
الال192.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15حماه05010001197صباحغيث ابراهيم محمد14212393

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي
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1236

4
معهد1993-08-10طرطوس10030001735ساميهختام عبدو حسن14212394

المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.0820130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1236

5
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2037.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10230001003غصونيوسف فادي عموم14212395

1236

6
معهد1988-01-10طرطوس10010011461يمنثناء علي يوسف14212396

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1236

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10180007674نجاحهديل جبر كردي14212397

1236

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05طرطوس10160032115هيامغنى منذر غانم14212398

1236

9
معهد1989-05-07طرطوس10220031658كتيبهعتاب يوسف محمد14212399

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال66.7020100

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1237

0
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال191.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10110019590كوكبانسام محمد عاقل14212400

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1237

1
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2112.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-20طرطوس10180000205نورا خضرنزار أسد خضر14212401

1237

2
معهد1988-03-25طرطوس06090050703اميمهفرح عبد الخالق حماده14212402

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.8220080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1237

3
معهد1979-06-29طرطوس10160035323نجاهبلسم محمد يونس14212403

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال60.7820030محاسبة

1237

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20طرطوس10180007690نجاح محمدمرح جبر كردي14212404

1237

5
معهد2000-01-14طرطوس10160140296جهينارنيم عادل عزاتي14212405

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.7420210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1237

6
معهد1985-07-22طرطوس10090048009لطيفهلميس محمد الحامض14212406

المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال68.0320110انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1237

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-05-10طرطوس10040017997حنانعلي فيصل قصب14212407

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1237

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01طرطوس10180000829أميرةمروى دمر جمعه14212408

1237

9
معهد1980-01-04طرطوس10010087793نديمهرشا ابراهيم شموط14212409

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال68.2020010معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

1238

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01طرطوس10270011769ندىغروب سمير ميهوب14212410

1238

1
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-05-12طرطوس10100005051خيزرانسمر شريف عبود14212411

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1238

2
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال165.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-12طرطوس10150001183عواطفسماح نديم سليمان14212412

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1238

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01طرطوس10050004330ملكهسماح علم محمد14212413

1238

4
الال276.0019960الكترونثانوية صناعةثانوية1977-11-05طرطوس10010006212حفيظهليلى محمد عيسى14212414

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1238

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال1753.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-20طرطوس10120012742آمال  سلمانسناء جميل معروف14212415

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

414كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1238

6
معهد1978-01-10طرطوس01010303253مفيدهخديجه جعفر ابراهيم14212416

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1238

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-19طرطوس10160158772لمياسحر ناظم ابراهيم14212417
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1238

8
معهد1999-10-17طرطوس10160069285سناءساره خالد مصطفى14212418

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.4520190

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1238

9
وزارة الكهرباءالال271.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-11-02طرطوس10260017213هندغياث منير الزمريني14212419

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

1239

0
معهد1999-01-31طرطوس10160132943خديجهفرح محمود علي14212420

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.0420200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1239

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1673.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-04طرطوس10160118163حنانرهف محمود محفوض14212421

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1239

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01طرطوس10100011974نوفا عبودرويدا بشير ديوب14212422

1239

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1898.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-23طرطوس10160111052دعدضحى طالب حسين14212423

1239

4
معهد1995-03-01طرطوس10040020653يسرىمحمود نسيم ابراهيم14212424

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.3820170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1239

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-03طرطوس10230029166سوسنهايدي باسم حسين14212425

1239

6
الال3599.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-15طرطوس07240083163دولةأسماء تحسين جركين14212426

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1239

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10250011818هيامليال غازي عباس14212427

1239

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01طرطوس10240012195يمن حسنبشرى محمد فالره14212428

1239

9
الال2950.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-07-05طرطوس10090044533عبيركرم رائد يوسف14212429

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1240

0
معهد1980-01-25طرطوس10260035693فاطمهراميا محمد سعيد14212430

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.6920000مخابر

1240

1
معهد1990-01-20حماه05140002237حسناءريم مخلوف إبراهيم14212431

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.1220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1240

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1613.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-30طرطوس10120011064موليه سليمانمرح بسام معروف14212432

1240

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1268.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-30طرطوس04010560943نجوىبتول علي بالل14212433

1240

4
معهد2001-09-26طرطوس10260026584يسرىيزن جودت حسن14212434

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.2920210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1240

5
414كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-08-05طرطوس10100002835شهيرهرينيت محمد صالح14212435

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1240

6
وزارة الكهرباءالال289.0020028كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-03-05طرطوس10260024649خديجهمراد محمد ضوا14212436

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

1240

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2397.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-28حمص04120073984نجالءمريانا ابراهيم حزوري14212437

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1240

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-24طرطوس10010047202سميرههبه علي حسن14212438

1240

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20طرطوس10160046533عزيزهسلمان محي الدين صالح14212439

1241

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال143.0019990علميثانوية عامةثانوية1978-09-20طرطوس10110019517ناديارويده يوسف زينب14212440

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1998-12-06طرطوس10010001073منىندى محمد صالح1241114212441
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال71.6920210محاسبة

1241

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-11طرطوس10010050241ابتسام العموريأريج سهيل الشاعر14212442
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1241

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال2252.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-04-06طرطوس10110018918حواءامير احمد حرفوش14212443

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1241

4
وزارة الكهرباءالال3546.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-02طرطوس10090019120غادهاميره رمضان رحال14212444

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1241

5
معهد1998-01-30طرطوس10230019601سونياعلي هيثم عيسى14212445

المعهد التقاني 

الصحي
الال69.6720192صيانة أجهزة طبية

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1241

6
الال254.0020114علميثانوية عامةثانوية1992-04-18طرطوس10150004398وفيقهاحمد محمد صالح14212446

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1241

7
معهد1983-06-17طرطوس10010047216نوالرنا صالح شقوف14212447

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.5120040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1241

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-19طرطوس10010089561سميرهزينب علي حسن14212448

1241

9
معهد1987-03-10طرطوس10030021594حنهعال عطيه منون14212449

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال68.1820090محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

1242

0
الال310.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-04-17حمص04120030658فاطمهمنى علي داوود14212450

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1242

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-16طرطوس10220032865رسميه معاللميس توفيق تركمان14212451

1242

2
معهد1989-11-09طرطوس10160141762اميرةرؤى محي الدين احمد14212452

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9820100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1242

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01طرطوس10110030822دعدنداء حسين ناصر14212453

1242

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020038علميثانوية عامةثانوية1984-05-31طرطوس10010149468افرنجيهأمجد محمد عطيه14212454

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1242

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال261.0020113علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020026671مناحسن علي ادريس14212455

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1242

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-11طرطوس10160065369الماظارهام علي احمد14212456

1242

7
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال189.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-03-20طرطوس10230006582غاده اسعدرانيا محمد عمور14212457

1242

8
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال191.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10020002679فتاةروان علي خدام14212458

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1242

9
511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-03طرطوس10110007619سميرةمراد أحمد خليل14212459

1243

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10220014528صباح الكريمربا سمير مرعي14212460

1243

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2230.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-23طرطوس10160004733عبيرميس يونس منصور14212461

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1243

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-28طرطوس10100028392ليالسمر محمد صالح14212462

1243

3
معهد1980-11-11طرطوس10160156477اسماريم احمد حيدر14212463

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
الال68.2520020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

1243

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-27طرطوس10010082868سعادريم بسام علي14212464

1243

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-10طرطوس10040024912هديهسليمان محمود حسن14212465
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1243

6
معهد1988-01-01طرطوس10160009392نادياريم محمد منصوره14212466

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال67.2520090محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

214محاسبوزارة الكهرباء127منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

1243

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-11طرطوس10040021648لوراصبا اسماعيل اسماعيل14212467

1243

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-05طرطوس10170029515رائدهرزان دانيال خضور14212468

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1243

9
معهد1996-01-17طرطوس10020018402فتاهصفاء محمد عازار14212469

المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.2520150تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1244

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1752.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-04طرطوس10010093805خلودبتول ناصر ابراهيم14212470

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1244

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-06طرطوس10010005430خديجه السليمانبتول محمد الموسى14212471

1244

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال205.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-09-13طرطوس10170034910رائدهمريم دانيال خضور14212472

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1244

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15طرطوس10250011610هيامروان غازي عباس14212473

1244

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10260036124مطيعه سليمانروان محرز يوسف14212474

1244

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10140004579سميحه مصطفىهند يونس حسن14212475

1244

6
معهد1978-12-11طرطوس10160036183غزالهرشا محمد غانم14212476

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.2520010سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1244

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1635.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-01طرطوس10010004886فادياامانه نجم الدين شعبان14212477

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1244

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1561.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10120018732غفرانمايا مدين اسماعيل14212478

1244

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-22طرطوس10260036117مطيعههديل محرز يوسف14212479

1245

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-10طرطوس10160103391نديمهفتاة عبد اللطيف زهره14212480

1245

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2009.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-29طرطوس10020012543سحرحال احمد حمدان14212481

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1245

2
وزارة الكهرباءالال2820.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-06طرطوس10230013046رحيلهعلي محمد قرفول14212482

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1245

3
معهد1995-01-05حمص04050009123سميرهزينب محمود العلي14212483

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال86.7820140تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1245

4
معهد1987-08-26طرطوس10020003275سعدهربيع آصف مهنا14212484

المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال69.2320078

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1245

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01الرقة11010076441هدلهبتول حسن شويخ العبود14212485

1245

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-28طرطوس10230025903نعيمهريم عادل خاكي14212486

1245

7
الال359.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-22طرطوس10230020067تحيه احمدخلود علي يوسف14212487

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
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1245

8
وزارة الكهرباءالال297.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-03-05طرطوس10160113935نسيمهسليمان حبيب زريبه14212488

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1245

9
معهد1986-01-01طرطوس10010156819دالللميس حسن حمود14212489

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال79.5920060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1246

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال134.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-11-01طرطوس10090015822نعوسزبيده جابر عتيق14212490

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1246

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10160151485مطيعه سلمانديمه علي خضر14212491

1246

2
الال293.0020063كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-07-12طرطوس10170039354ملك بشيرزياد علي خضر14212492

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1246

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-01طرطوس10230020407لميااميره محمد حسن14212493

1246

4
معهد1992-07-08طرطوس10160015525رنانور محمد أبوعباس14212494

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال65.9820120تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1246

5
الال291.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-09-27طرطوس04040025702سعدىسالي حبيب ايوب14212495

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1246

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-12طرطوس10160141945ثراءمايا حاتم سليمان14212496

1246

7
معهد1982-09-01طرطوس10160081908خديجهداليا عزت محمود14212497

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.6920050سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1246

8
الال2886.0020163التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1996-08-01طرطوس10230001613غيداءعماد ابراهيم شوباصي14212498

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1246

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1454.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-11طرطوس10040021644لورافرح اسماعيل اسماعيل14212499

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1247

0
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2095.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-01طرطوس10160052087رغيبهزينب نديم كحله14212500

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1247

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-18طرطوس10270013873مياده اسعددياال اديب اسعد14212501

1247

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1732.0020161علميثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10020032658فاطمه محمدقصي ديب محمد14212502

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1247

3
معهد1999-06-24طرطوس10260002035نسرينزينب احمد ابراهيم14212503

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال68.5120210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة1مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

1247

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-17طرطوس10250002752سكينه ديبسوزان عبد الكريم ديب14212504

1247

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10010161575سهامفاطمة بدر ناصر14212505

1247

6
معهد1999-05-10طرطوس10260024339خديجهجنى محمود ميهوب14212506

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
الال69.7320210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة1مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

1247

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-02طرطوس10270013877ميادهيارا اديب اسعد14212507

1247

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-10طرطوس10010081665هيامحال علي حبوس14212508

1247

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04طرطوس10020031048احالم عليرابيه سليمان الشيخ14212509

1248

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010135860اميرهمحمد ناصر عبد الهادي14212510
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1248

1
معهد1983-10-02طرطوس10230003342فوزيهعقيل ماجد حمود14212511

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.0820058

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1248

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-20طرطوس10040008310انعامحال عبد الرحمن رمضان14212512

1248

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1946.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-11طرطوس10010152673وسامبتول عادل بدور14212513

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1248

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-28طرطوس10090059320رتيبهنور يوسف العص14212514

1248

5
وزارة الكهرباءالال3104.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-06-01طرطوس10120006237هاال مصطفىعلي حسن مصطفى14212515

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1248

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-21حمص04120059509لوديكارول سليمان تيشوري14212516

1248

7
الال289.0020030ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-04-08طرطوس10160002603سميرهطارق يونس حمدان14212517

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

1248

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10050006787عبيرجودي عمار حربه14212518

1248

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1313.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الرقة11010076260هدله الشويخلبئوه حسن شويخ العبود14212519

1249

0
معهد1994-09-27طرطوس06020035692نزههميس غسان اسعد14212520

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.6720210تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1249

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01طرطوس10030010540أنيسهسوسن سليمان اسماعيل14212521

1249

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس06060118444هالةرزان علي الغرير14212522

1249

3
معهد1996-07-08حماه05190008913دولههبه احمد ابراهيم14212523

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.2520200عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1249

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دمشق10260004881ناديامجدلين عفيف حسن14212524

1249

5
الال2162.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-27طرطوس10030014853غادهعبير حسن درغام14212525

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1249

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال182.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-03طرطوس10010141057احالممايا علي اسماعيل14212526

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1249

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10110002916وريثه سلطانيليلى محمد سلطاني14212527

1249

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-10طرطوس10230012685رمزيهناديا محمد سليمان14212528

1249

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1738.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10100028298الهامحسن وديع قنطار14212529

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1250

0
الال181.0020079علميثانوية عامةثانوية1988-08-22طرطوس10040002858ليلى حسنمحمد سلمان حسن14212530

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
410كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1250

1
الال370.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-01طرطوس10110012066أمون ابراهيموعد محمد ريا14212531

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1250

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال117.00200510علميثانوية عامةثانوية1987-01-02طرطوس10010097123ضحىربيع احمد جمول14212532

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1250

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1414.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-09-16طرطوس10270018372غيداءرهف علي زينه14212533

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1250

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1925.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10010097669منىدايانا ماجد الحسن14212534

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1250

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020086أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-29طرطوس10170016163تغريدفراس نافذ ديوب14212535

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1250

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-29طرطوس10160022956حياةتمام محمود عباس14212536

1250

7
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1879.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-10طرطوس10100017795عواطفنور رواز حمود14212537

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1250

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1483.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10100018478تمامزينه عزيز اسماعيل14212538

1250

9
معهد1997-01-01طرطوس10050015742فايزهبشرى علي المندراوي14212539

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.6920180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1251

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-27طرطوس10160112582سميره حسنوداد عبد الرحمن يونس14212540

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-13الالذقية06090050019نادياعال عدنان الخليل1251114212541

1251

2
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1518.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-23طرطوس10160099056سعادايفون حسن ابراهيم14212542

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1251

3
معهد1997-06-15طرطوس10010099578منىعبير علي اسماعيل14212543

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.2420180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1251

4
معهد1986-03-12طرطوس10160092136روزةهناء وجيه شعبان14212544

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال74.3420060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1251

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01طرطوس10250010032فادياعلي مالك وطفه14212545

1251

6
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-06-15طرطوس10100020328هناء سليمانحال حسن رحال14212546

1251

7
معهد1997-04-22طرطوس10040003547سهامسوزانا نديم سليمان14212547

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.4220180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1251

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-10-08طرطوس10160088481منىغاده عيسى محمد14212548

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1251

9
معهد1986-03-10حمص04220001791هيامسالم حمزه الخليل14212549

المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.7820070تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1252

0
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1693.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-07طرطوس10240021858نعيمهمروى علم عثمان14212550

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1252

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10020005864رابيا الفتىمنال حسن غانم14212551

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1252

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-25طرطوس10040019854تماممحمد منير ديب14212552

1252

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1295.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-20طرطوس10260018912ثناء حمودرهف علي ديوب14212553

1252

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال176.0020083علميثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس10040022791عائدهجميل علي ابراهيم14212554

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178
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1252

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2009.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-02-03طرطوس10250005991سكينهنتالي محمود شنبور14212555

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1252

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1383.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-17طرطوس10020019028رجاءريم حسام منصور14212556

1252

7
معهد1979-09-27طرطوس10160074862نوالمنار احمد اسماعيل14212557

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال56.6720100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1252

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-10طرطوس10260018909ثناءسالي علي ديوب14212558

1252

9
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال240.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-21طرطوس10030012550نضالمرام عدنان قاسم14212559

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1253

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-20طرطوس10110016515اديبهديانا محسن سليمان14212560

1253

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2207.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-19طرطوس10010147016ليندافرح محمود ابراهيم14212561

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1253

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1703.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05طرطوس10020026409ليلى سقورفراس ماهر اسماعيل14212562

1253

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-02طرطوس10100029719منيفه سعودبشرى احمد محمد14212563

1253

4
الال274.00201110نجارةثانوية صناعةثانوية1991-09-15طرطوس10030022514بديعهفهد صالح سليمان14212564

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
665عامل نجارةوزارة الدفاع386

1253

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-13طرطوس10270015845وصالساره وهيب حسن14212565

1253

6
الال3665.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10010147014هاله احمددياال عدنان ابراهيم14212566

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1253

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10010147020هالههبة هللا عدنان ابراهيم14212567

1253

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-28الالذقية06190004807وفيقهاماني ابلراهيم علي14212568

1253

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال242.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-01طرطوس10100009007أميرهأوس احمد حمود14212569

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1254

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10130006482جورجيتريتا فائز الشمالي14212570

1254

1
وزارة الكهرباءالال3078.0020172ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-06-10طرطوس10180009029هيامغدير كمال مخلوف14212571

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1254

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال278.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-04-03طرطوس10160114366جميله داودوئام محمد صالح14212572

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1254

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20طرطوس10060007515فازيهرشا احمد قدوره14212573

1254

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1968-10-01طرطوس10170013467غزهسلوى كامل سليمان14212574

1254

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-25طرطوس10040017921جميلهحسن محمود عبد الرحمن14212575

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1254

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-02-01طرطوس10030010733جميلهكنانة امين قاسم14212576

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1254

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1899.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10020001492هالة كرميهمحمد مصطفى شدود14212577

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1254

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2164.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-21طرطوس10110021808بسما فريحةسمر محمد برهوم14212578

1254

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10260015346فداءفتون حكمت حسن14212579
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1255

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-22طرطوس10010003213نورههيا احمد كفروني14212580

1255

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1773.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-11-01طرطوس10160085260سميرهمايا محمد حسين14212581

1255

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10160076032انتصارزينب بدر حمود14212582

1255

3
410كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال117.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-04-07طرطوس10090020470كوثر محمدنجود محمود يوسف14212583

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1255

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10180007471ناديارولى فيصل مرعي14212584

1255

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30طرطوس10030027619هنااسامه علي داؤد14212585

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1255

6
وزارة الكهرباءالال2807.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-02-23طرطوس10170031267سهامعيسى علي خضر14212586

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1255

7
نعمال129.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-20طرطوس10260018199حسيبه عيسىمهران محمد شاهين14212587

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1255

8
الال262.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-08حمص10010092369نوالرشا صالح شقوف14212588

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1255

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2279.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10040024114ساميهغنى نزيه اسد14212589

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1256

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال3040.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-06طرطوس10160085226سميرهسعده محمد حسين14212590

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق

1256

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-12طرطوس10010003621جهيناعبد الحميد عاطف حسن14212591

1256

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2481.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-23طرطوس10010082744نجاةسلمان بشار ابراهيم14212592

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1256

3
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1740.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-07-15طرطوس10140012692هناءحسين علي جنود14212593

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1256

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-07طرطوس10160027109اسامه احمدفاطمه عبد الكريم محمد14212594

1256

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-19طرطوس10230005391امتثالنسرين غازي زيدان14212595

1256

6
الال258.0020050الكترونثانوية صناعةثانوية1984-03-10طرطوس10160055945هدىأمل عبد الكريم حسين14212596

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1256

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01طرطوس10160027108اسامهسلمى عبد الكريم محمد14212597

1256

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال296.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-06-10طرطوس10090001088حربهانيسه فرحان العلي14212598

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1256

9
الال255.0020060ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1987-02-10طرطوس10160076600كوكبباسم علي عيسى14212599

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1257

0
وزارة الكهرباءالال3180.0020134كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-10-28دمشق10140005679سحرابراهيم محمد ميهوب احمد14212600

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1257

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2575.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-01طرطوس10160131046منيفهحنان سلمان عنجاري14212601

1257

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-02طرطوس10040005900املسهى عساف كناج14212602

1257

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-01طرطوس10230018212وجيهه عمرانمنال حسن شعبان14212603
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1257

4
الال176.0020113علميثانوية عامةثانوية1993-03-29طرطوس10160136494فاديااسامة محمد سليمان14212604

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1257

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-01دير الزور09010225986زبيدهايمان ياسر العلي الحويج14212605

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1257

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-17طرطوس10260007769فاتن سليمانمحمد ماهر علي14212606

1257

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2081.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10طرطوس10160137298هالهحال يوسف زيزفون14212607

1257

8
413كاتب اولوزارة الماليةالال2105.0020134علميثانوية عامةثانوية1995-09-16حمص04120097193اميرهيزن علي خليل14212608

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1257

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010127637اميره زاهديعبير محمد يوسف14212609

1258

0
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1723.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10260037820فلاير ابراهيممحمد علي ابراهيم14212610

1258

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01طرطوس10280016497مهاهزار حسن سليمان14212611

1258

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-31طرطوس10010097401منىرشا حيدر مبارك14212612

1258

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال1477.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-07طرطوس10110020994الهاممها حبيب نجيمه14212613

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

1258

4
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال233.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-20طرطوس10280017040حنانحال محمد زهره14212614

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1258

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-12طرطوس10260025966جهينههند آصف غانم14212615

1258

6
الال216.0019923ميكانيكثانوية صناعةثانوية1972-11-20طرطوس10230005647وجيههسمير حسن عساف14212616

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني 

درجة أولى
219

1258

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1678.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-22طرطوس10100034512فايزهاليسار نبيل خضور14212617

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1258

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-11-21طرطوس10110024841غزالةربا علي عبد الهادي14212618

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1258

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-02طرطوس10110010273شفيقةوفاء رفيق محفوض14212619

1259

0
ثانوية صناعةثانوية1990-05-28طرطوس10050006976هدى محمديوسف محمد حسامو14212620

آليات ومعدات 

زراعية
الال295.0020099

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1259

1
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1880.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-27طرطوس10090113359ساميازينه زين ماضي14212621

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1259

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال275.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-12-01طرطوس10010086495فاطمهندى يونس عباس14212622

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1259

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-02طرطوس10230016065أميرهيسرى ابراهيم شعبان14212623

1259

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-16طرطوس10280016325سماهر سلوملبانه عالء زهرة14212624

1259

5
الال264.0020068ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-03-02طرطوس10040028354خديجه محمداياد محمود صالح14212625

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1259

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090000766فلايرناتالي رامي الحسن14212626
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1259

7
511كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15طرطوس10030022511بديعهلبنه صالح سليمان14212627

1259

8
معهد1991-01-04طرطوس10100010901منىبشار محمد علي14212628

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.6020146تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1259

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08طرطوس10120008070صباحريم محمد فطوم14212629

1260

0
الال158.00200810علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10160031686خديجهعلي محمد محمد14212630

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1260

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-10دير الزور09050007606زهره الزريراسراء مضحي جدعان14212631

1260

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-22طرطوس10160055693ابتسامديما بديع محمود14212632

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1260

3
معهد1991-03-20طرطوس10160073404نجاحإيمان عبد الحميد الجمال14212633

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.6520180تجاري مصرفي

1260

4
وزارة الكهرباءالال3272.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-05طرطوس10090092664لمىعالء عصام حسن14212634

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1260

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-22حلب02010173294سمرنادين فاروق غندور14212635

1260

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-15طرطوس10010147672مهاغنوة ياسين سليمان14212636

1260

7
الال2721.0020182حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2000-10-25طرطوس10100022386صفاءحيدر إياد حاتم14212637

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1260

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07طرطوس10140013103نديمة خوندةعال ياسر ديوب14212638

1260

9
الال181.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-10-13طرطوس10030019319ليناهدى جرجس صليبي14212639

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1261

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10160141617ليناحال عبد الحميد حامد14212640

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

409كاتب اولوزارة الماليةالال1778.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010098422سماهرالين محمد محمود1261114212641

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1261

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2425.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-21طرطوس10160043703افتكار زيتونالرا علي خاوف14212642

1261

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-20طرطوس10030012286هيامراوية امين الجندي14212643

1261

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1937.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-20حماه05050084667احسانسوزان غياث حسينو14212644

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1261

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10090049182كوكبريمان بهجت سويدان14212645

1261

6
412كتاب اولوزارة الماليةالال140.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-02-10طرطوس10260013843وضحه حسنعال حسن علي14212646

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1261

7
وزارة الكهرباءالال229.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-09-21طرطوس10260005977أنيسهنسيم أحمد شاهين14212647

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1261

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1971.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-01طرطوس10090031432هندمجد محمود احمد14212648

1261

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2234.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-15طرطوس10090110443صفاءانعام احمد جبران14212649

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1262

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-20طرطوس10040018492سعادبثينه محمد عبد الرحمن14212650
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1262

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-12طرطوس00140010756فاطمهسوسن عبد الحليم عباس14212651

1262

2
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1817.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-28طرطوس10250007583املخضره كاسر هزيم14212652

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1262

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-23طرطوس10010153447سهامسالي سهيل عباس14212653

1262

4
الال243.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-02-24طرطوس10090094635سميحهتمام عدنان كلتوم14212654

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية372

1262

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1735.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-02ريف دمشق10250009080سعدهمحمود عيسى معال14212655

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1262

6
معهد1974-04-28حمص04120047164بدرية ابراهيمساميه حسن عبدالرحمن14212656

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.5019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1262

7
الال106.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-07طرطوس10260030928بديعهغيث حسن ديوب14212657

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1262

8
413كاتب اولوزارة الماليةالال2148.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10250013071فلايرمحمد نادر اسماعيل14212658

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1262

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2683.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010110171مياده سليمانميس فايز مبارك14212659

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1263

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1825.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17طرطوس10220002931دعاءعلي شوقي دبرها14212660

1263

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1993.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020006975هناءحنان عادل عبد العزيز14212661

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1263

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-22طرطوس10170038705سعادرهف علي حمدان14212662

1263

3
الال290.00200011ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1982-05-20طرطوس10100036376حفيظهمحمد محمود درويش14212663

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1263

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-14طرطوس10090113670امينهخديجه ياسر سليمان14212664

1263

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2269.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-15طرطوس10180009213سهامحسن آصف عيسى14212665

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1263

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05الالذقية05170035338فاطمهميس علي عبيدو14212666

1263

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1753.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-05طرطوس10030012582شاديه احمديزن محمد قاسم14212667

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1263

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-01طرطوس10110014167مسيلةماجد ابراهيم صالح14212668

1263

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-04طرطوس10220015355هناءسمر محمد حسن14212669

1264

0
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالنعم1880.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10260046055نجوىحيدره عبد الكريم شاهين14212670

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1264

1
الال2045.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-25طرطوس06100029809نهلهعال لؤي اسماعيل14212671

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1264

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2334.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-16طرطوس10020006873وفاءيارا مديح عباس14212672

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1264

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160118215سهامنور نديم احمد14212673

1264

4
الال3187.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-10-10طرطوس10140015807حنانليندا بسام عثمان14212674

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
218
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1264

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2209.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-21طرطوس10010058527ليلى حسنحال غسان فاخري14212675

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1264

6
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1842.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-18طرطوس10220028216ماجده اسعدمايا محمد تامر14212676

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1264

7
الال4046.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-03-17طرطوس10160098187امالسماهر محمد عمران14212677

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1264

8
الال249.0020042كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-12-12طرطوس10280000260فادياإيهاب علي رضا14212678

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

1264

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال308.00200010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-02طرطوس10100008399جهينةيامن صالح منصور14212679

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1265

0
410كاتب اولوزارة الماليةالال1487.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160118223سهامحنين نديم احمد14212680

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1265

1
الال250.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-02طرطوس10130003392انيسهعزيز عمران نحاس14212681

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1265

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2102.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-24حلب02030086942نهلهوالء مطيع كبريت14212682

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1265

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-11طرطوس10160122812ندىرهام علي سليمان14212683

1265

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-22طرطوس10170033795علياجعفر اسماعيل وسوف14212684

1265

5
الال2296.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-04طرطوس10160102540انعامربى حليم سليمان14212685

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
405مراقب مساعدوزارة المالية1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1265

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1531.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10100034468فتاةدارين مازن ميهوب14212686

1265

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-15طرطوس10160039480فاطمه خزعلميس احمد درغام14212687

1265

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال2080.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-04طرطوس10090011261هيام شعبانماهر محمد شاهين14212688

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1265

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-15طرطوس05190029617سهام خلوفوالء فايز نصر14212689

1266

0
الال2278.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-14طرطوس10010124878سوسنبتول حسان حسن14212690

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1266

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-01طرطوس01030110551بربارهخلود يوسف رستم14212691

1266

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10110031593أميرةبتول محمد سالمه14212692

1266

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1504.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-24الالذقية06180031176ناديافلك ابراهيم يوسف14212693

1266

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10260011973زهرحنين علم الدين برهوم14212694

1266

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-08طرطوس10160111899سمرمنار أديب درويش14212695

1266

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال147.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-04طرطوس10100030027سميرهمنال بديع احمد14212696

1266

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-01طرطوس10220033274أمل عبد هللاسلمى يونس سليمان14212697

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1266

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-01حماه01027011736اميرهبشرى توفيق محمد14212698

1266

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-31طرطوس10160013442اعتداليارا نايف ابراهيم14212699
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1267

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10090099205سهيلهفاطمه سهيل سليمون14212700

1267

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1930.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10160057856نجاحسوسن شكيب علي14212701

1267

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2474.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-12طرطوس10010122061فتاةتانيا بسام زغبور14212702

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1267

3
معهد1994-04-15طرطوس10020033089نجاةسناء سلمان لميا14212703

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4820170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1267

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-04طرطوس10090020136فادياميس سهيل حماد14212704

1267

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-08طرطوس10090099136نهيله العصروال زهير سليمون14212705

1267

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01طرطوس10090099167نهيله العصعال زهير سليمون14212706

1267

7
الال3030.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-23طرطوس10240007355شعيلةمياسة احمد عباس14212707

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1267

8
معهد1985-02-10طرطوس10010077791مهافرح جميل محرز14212708

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.3620050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1267

9
414كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-02-01طرطوس10120001406ساميهربا حسن حبيب14212709

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1268

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10220013934ملكمها جودات زاهر14212710

1268

1
معهد1979-09-15طرطوس10010053662حسنهأمل حسن حيدر14212711

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال64.9320020اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1268

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10260022243سالمسوسن نظام حسن14212712

1268

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20طرطوس10090099172سهيلهتغريد سهيل سليمون14212713

1268

4
الال2569.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-06-06طرطوس10160018815ربيحهمحمد محمود شعبان14212714

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1268

5
معهد2002-01-01طرطوس10010167052ردينهبتول فهد العلي14212715

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.8720210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1268

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-20طرطوس10010110782سهيلهناريمان كامل ميا14212716

1268

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2034.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-02طرطوس10260022168سالممروى نظام حسن14212717

1268

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-13طرطوس10270000336نوالردينه عيسى الخطيب14212718

1268

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-20طرطوس10280004923سلمىزهره معين صفتلي14212719

1269

0
معهد2001-01-03طرطوس10230019235أحالمبتول نبيل عيسى14212720

المعهد التقاني 

للحاسوب
الال73.9620210هندسة البرمجيات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

1269

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08طرطوس10260022302سالم مصطفىبشرى نظام حسن14212721

1269

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20إدلب07120005222فاطمهرهام حسن دياب14212722

1269

3
معهد1982-12-06طرطوس10020027668حياةعلياء سلمان الحج14212723

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال77.5520030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1269

4
معهد2001-02-14طرطوس10160046203سناءيارا مايز احمد14212724

المعهد التقاني 

الصحي
الال77.1420210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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1269

5
الال3051.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10140015224هناءعلي غسان عمران14212725

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

1269

6
الال3768.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-30طرطوس10220017913فتاة سليمانحال جميل نصر14212726

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1269

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-18طرطوس10160014611سعادرندا محمود حسن14212727

1269

8
412كتاب اولوزارة الماليةالنعم1620.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-01طرطوس05190033885عالحال مجد ضاهر14212728

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1269

9
الال1719.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10020000834هندحسن عادل ديب14212729

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1270

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-01طرطوس10020036048ليلىسعيده علي البايكي14212730

1270

1
الال3072.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-07-28طرطوس10010157843هيامعلي حسن العجي14212731

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1270

2
معهد1996-07-04طرطوس10010033554محاسنهديل سمير علي14212732

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال73.6520160أشعة

1270

3
معهد1978-03-05طرطوس10010124543نهالفداء احمد موسى14212733

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6920003تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

1270

4
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1771.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10240012949رجاءرشا عبود بوتامر14212734

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1270

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1273.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-20طرطوس10120008858سميره ديبوآيه عدنان حميدي14212735

1270

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال112.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-07-02طرطوس10090063555نمنومزينب غانم سليمان14212736

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1270

7
معهد1994-01-29طرطوس10010131016سهامسارا علي هاشم14212737

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.5420160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1270

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15طرطوس10170022916نوراسالفه آصف ديب14212738

1270

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10160072822سوميا عطافنغم علي محسن14212739

1271

0
وزارة الكهرباءالال271.0020020ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-07-15طرطوس10090053613هالهمحمد سهيل حبيب14212740

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1635.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-03-11طرطوس10160057755يمنرنيم سلمان علي1271114212741
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1271

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-07طرطوس10160020853رويازينه مايز شامي14212742

1271

3
الال3991.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-05-05طرطوس10010024858نهادمروة عيسى سليمان14212743

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1271

4
معهد1981-01-20طرطوس10010022419كاملةعبد العزيز مصطفى صالح14212744

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

نعمال61.6820116مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1271

5
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال159.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-07-10طرطوس10020021586حميدهبلسم احمد عيشه14212745

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1271

6
معهد1996-01-01طرطوس10130011027غاداغرام أحمد عليا14212746

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال66.4520160أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي
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1271

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10110022288بسمابشرى عبد اللطيف غالية14212747

1271

8
الال289.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-02-06طرطوس10180001562عفيفهانجيال عيسى احمد14212748

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1271

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-20طرطوس10220007042رجاءلجين حمزه خلوف14212749

1272

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال118.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-01طرطوس10110025725حليمهفتاه علي ديوب14212750

1272

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-06طرطوس10010107158امنه عليهبه جودات غانم14212751

1272

2
الال3335.0020172حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2000-01-03طرطوس10090012799أميرهيزن فؤاد عثمان14212752

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1272

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-12طرطوس10090047522سحر سليمانليال عبد هللا محمد14212753

1272

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-08طرطوس10150008978كوثرثراء أحمد محمد14212754

1272

5
معهد1983-06-15طرطوس10220048026جميلهيحيى احمد علي14212755

المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال64.61200310

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1272

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-03-01طرطوس10090031166اسمهانهيثم محمد خزامي14212756

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1272

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-27طرطوس10160061470سكينه معالليال عادل شاهين14212757

1272

8
معهد1998-10-22طرطوس10220033472سوسنسلمان محمود معروف14212758

المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.1420192تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1272

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-16طرطوس10130000787هندروالند فائز السقا14212759

1273

0
الال189.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-03-11طرطوس10010039820سوسندينا غسان حسن14212760

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1273

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-06طرطوس10010120306مسرهريم عدنان مهنا14212761

1273

2
معهد1993-10-20طرطوس10010058286خطيرهاحمد نزيه عبد هللا14212762

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال67.2720174

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1273

3
الال3152.0020152التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1997-07-18طرطوس10230016070هندحسن محمد علي14212763

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1273

4
معهد1995-01-01الالذقية10040026738الهامديانا خليل اسماعيل14212764

المعهد التقاني 

للحاسوب
الال66.5820180هندسة البرمجيات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي

1273

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال170.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-06-01طرطوس10010120302بهيجه عليمحمد عاطف حسين14212765

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1273

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01طرطوس10280008440ريماثراء يوسف حمود14212766

1273

7
معهد1989-03-18طرطوس10010119492مريمايهم سعد علي14212767

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.50201110إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1273

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1974-07-20طرطوس10110026556هيالنهفراس محمد عيسى14212768

1273

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-09طرطوس10260037777ليلىرؤى عدنان عمران14212769
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1274

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال1331.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090091780ميساءحيدر علي حسن14212770

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

1274

1
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال139.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-05-25طرطوس10090073915جميلهسناء محمود حمدوش14212771

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1274

2
معهد1996-03-23طرطوس10240006397رابيهمحمد حسام حسين14212772

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.4920180تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1274

3
معهد1978-01-24طرطوس10100009889زائدهفداء يونس علي14212773

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال60.1719990محاسبة

1274

4
معهد1993-01-10طرطوس10090002951وفاءلورين زهير مرهج14212774

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.0020150عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1274

5
الال3135.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-06-04طرطوس10090047210غازيهخضر ياسر اسماعيل14212775

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1274

6
الال3479.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-03-01طرطوس10010025675عايدهنورا خالد موسى14212776

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1274

7
معهد1995-06-01طرطوس10100022617فراترهف احمد حاتم14212777

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال60.6920150مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1274

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-20طرطوس10160042124سميارنا هاشم علي14212778

1274

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160143606سميا عبد القادرهبه هاشم علي14212779

1275

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-06طرطوس10010128476منيرهرادا اكثم الجندي14212780

1275

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-25طرطوس10280005248ماريهمانيا حسين محمد14212781

1275

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28طرطوس10160161858سهيالرنيم محمد عيسى14212782

1275

3
الال3773.0020134التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10230002361وفاءحازم رامز وسوف14212783

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1275

4
الال141.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-12طرطوس10160048567فادياعال محمود ملحم14212784

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1275

5
معهد1997-08-06طرطوس10140012979اورينبرشا خليل بدره14212785

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال72.7220170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1275

6
معهد2001-03-15طرطوس10100025727سميرهروبان فؤاد مظلوم14212786

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت وتقانة 

معلومات
الال73.9920210

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1275

7
معهد2002-01-10طرطوس10120012675منتهىمايا وفيق قاسم14212787

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.0020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1275

8
معهد1992-05-10طرطوس10160102890هندوالء ابراهيم حسين14212788

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال67.6420120المساحة

1275

9
وزارة الكهرباءالال212.0020067ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-06-06طرطوس10160011569هيامعلي محمود كفروني14212789

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1276

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-02طرطوس10230010093نجاحعزام فاتح محمد14212790
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1276

1
411كاتب اولوزارة الماليةالال1910.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-06طرطوس10110021073أميره حيدرهديل أيمن حيدر14212791

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1276

2
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةنعمال1583.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-04-22طرطوس10240020192منىبراءة نديم شحود14212792

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1276

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-08طرطوس10160058198رحاب ابراهيمرشا ناجي يوسف14212793

1276

4
معهد1980-04-17طرطوس10160020376وجيههفاتن محمود حمود14212794

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1276

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-06طرطوس10260035596وفاءرباب غالب ابراهيم14212795

1276

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15دمشق10230020921منىهبه علي ابراهيم14212796

1276

7
معهد2002-01-01طرطوس10220041090سميرةهديل مشهور أسعد14212797

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال81.5420210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1276

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01طرطوس10110025617سميرهراميه حسن صالح14212798

1276

9
معهد1995-04-25طرطوس10160152042حبورريم علي سليمان14212799

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةنعمال68.5320150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1277

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-16طرطوس10160078349سهامميس يوسف ابراهيم14212800

1277

1
معهد1981-01-06طرطوس10020029151هدىراميا مرشد حسن14212801

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.7920020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1277

2
معهد1985-03-09طرطوس10110002591اديبهلمي عبد العزيز طريفة14212802

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.8420060إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1277

3
الال2802.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-08-01طرطوس10090047936هنادي عبودمحمود ماهر شداد14212803

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1277

4
معهد2001-02-16طرطوس10220039847نهالمي سلمان ابراهيم14212804

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.1820210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1277

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08طرطوس10140012566سعاديانا علي خوندي14212805

1277

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-18طرطوس10050016580نوالوفاء حبيب عيسى14212806

1277

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1784.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17طرطوس10090029498موديلبراءه طه محمود14212807

1277

8
الال133.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-08-01طرطوس10110018311حليمه اسطنبوليرنا محمود حيدر14212808

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1277

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-23طرطوس10160143806سوسنعلي عادل محمود14212809

1278

0
معهد1993-01-06طرطوس10110032402سهيالرغدة بالل غنوم14212810

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.2620210أسواق مالية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1278

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-07طرطوس10260004645حمامه ياسينخضر علي يوسف14212811

1278

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-08إدلب07020024949سلمىسماح سعد الدين عبيدين14212812

1278

3
معهد1995-01-01طرطوس10160131463لوناايمان محمد ابراهيم14212813

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.9620140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1278

4
معهد1989-08-01طرطوس05160010868كوثرجيانا ابراهيم سالم14212814

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.2520120إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1278

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020013علميثانوية عامةثانوية1982-10-15طرطوس05150031779توفيقهزاهي محمد حسن14212815

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1278

6
معهد1985-01-17طرطوس10020043706نوالرنا عدنان ريشه14212816

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8720060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1278

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2421.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-12-11طرطوس10220016815هدىآية اكرم معال14212817

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1278

8
معهد1989-04-10طرطوس10020023944حلبيهريما أحمد عيشه14212818

المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.6920100زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1278

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03طرطوس10030033987اسعافسليمان جرجس سليمان14212819

1279

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-07-01طرطوس10010135622مريمحنان نديم سليمان14212820

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1279

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال134.00200610علميثانوية عامةثانوية1987-01-28طرطوس10040011610نظيره حلومماهر رمزي حلوم14212821

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1279

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1775.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-30طرطوس10160129701فداءمايا ياسين عبد الكريم14212822

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1279

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-06طرطوس10160097662نجال عليروزان سلمان عيسى14212823

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1279

4
معهد1996-01-01طرطوس10220039824نهاللجين سلمان ابراهيم14212824

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال68.0720170تجاري مصرفي

1279

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10020013680نادياسناء محمد محمد14212825

1279

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-05طرطوس10160029686فريزارنا عدنان حموي14212826

1279

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2291.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010125315سميرهحال بسام حماد14212827

1279

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1986.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-20طرطوس10170036329زينهمرح سمير جهجاه14212828

1279

9
معهد1999-05-03طرطوس10160048327فاطمهرهف غانم محمود14212829

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.8120190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1280

0
معهد1996-01-28طرطوس10150005308تهانيزينه حاتم نعمان14212830

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.6220180تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1280

1
معهد1986-07-01طرطوس10270009413حياةرشا محسن عمران14212831

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال64.9220110إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1280

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020115علميثانوية عامةثانوية1993-04-24طرطوس10010112851سعدهيوسف سميح حسن14212832

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1280

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-09طرطوس10040000958يمن يونسرغد عماد علي14212833

1280

4
معهد1992-04-17طرطوس10160135232عفيفهسالم سلمان رمضان14212834

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال73.0320130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1280

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-02طرطوس10110015686وحيدةفدوى صالح سلمى14212835

1280

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-02طرطوس10280009305سهيلهسمر ابراهيم سالمه14212836

1280

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-08حمص04120079175يمن مردنزينب علي دياب14212837

1280

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-06طرطوس10010035324ناديا أحمدروال حكمت حسن14212838

1280

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01طرطوس10230113651بديعهكندا محمد خدوج14212839

1281

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1695.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-21طرطوس10010121939ثائرهرغداء رضوان الجبل14212840

معهد1974-05-17طرطوس10160032902نوالمدين علي ديب1281114212841
المعهد التقاني 

الهندسي
الال60.6719952إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني
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1281

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2090.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05طرطوس10160117644فداءبتول جمال سليمان14212842

1281

3
معهد1995-06-07طرطوس10250002582سحرغانا محمد حسن14212843

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.6920150مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1281

4
معهد1987-01-25طرطوس10220040389ليلىلميس عبدهللا ابراهيم14212844

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6620070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1281

5
الال156.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-05طرطوس10010017914سلوىحسام نضال سليمان14212845

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1281

6
معهد1982-12-22طرطوس02030035151نادياديما سليمان سليمان14212846

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال67.9720070إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1281

7
معهد2002-01-25طرطوس10280014966سعادعال محمد صالح14212847

المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.5120210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1281

8
نعمال2671.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-08طرطوس10150007132يسرىمرح ياسر نعمان14212848

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1281

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10طرطوس10280017772سوعادمناهل جابر بدور14212849

1282

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال170.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20طرطوس10010133947وفاءحيدره اديب حيدر14212850

1282

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01طرطوس10160006659خديجهنسرين عدنان جديد14212851

1282

2
معهد2000-03-20طرطوس10160132387خلودخضر علي السلوم14212852

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.5320210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1282

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-28طرطوس10010082086جميلهبراءه ابراهيم خضور14212853

1282

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-19طرطوس10260025522عواطفحسن عدنان محمد14212854

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1282

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال116.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-04-01طرطوس10150006642بهيحهليدا احمد يوسف14212855

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1282

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2418.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-07طرطوس10270000887ليندي تجوريزن سيف الدين حسن14212856

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1282

7
معهد1967-02-09طرطوس10160010799درهاسماعيل محمد العانه14212857

المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.2319893تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1282

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2226.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010109156يسرىمارينال محمد بودي14212858

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1282

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-02-15طرطوس10160120655نهادعبير يوسف حسين14212859

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1283

0
معهد1986-01-20حماه05200056151عزيزهغفران غازي المنصور14212860

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.9720060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1283

1
410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1633.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-01طرطوس10010156200زاهيهمايا نضال ديب14212861

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1283

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-28طرطوس10160153312بديعه اسماعيلثناء بهجت دربو14212862

1283

3
معهد1983-08-05طرطوس10030007955بحريهامل حيدر داود14212863

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.2520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1283

4
معهد1984-06-08طرطوس10020019422فوزيهلبنى حسن سليمان14212864

المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.8620040تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1283

5
ثانوية1999-06-17الالذقية06120028480زينبلجين مطلق علي14212865

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب
الال3491.0020180

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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1283

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-30طرطوس10010090424هدىعبير احمد اسعد14212866

1283

7
معهد2001-04-24طرطوس10220045159أسيازينب غسان اسماعيل14212867

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلنعمال71.2520210المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1283

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020101علميثانوية عامةثانوية1991-11-15طرطوس10010024798ميتيم زهير احمد14212868

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1283

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-22طرطوس10040020553اميرهعال محمود سعيد14212869

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1284

0
معهد1993-10-31طرطوس10270006688خولهحسن محمود يوسف14212870

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال72.2820138

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1284

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-24طرطوس10260029903حياهبشرى فاضل ضوا14212871

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

1284

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال1990.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-04طرطوس10180002449عزيزهسوسن خضر وسوف14212872

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1284

3
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10010167637مريمرنين بدر علي14212873

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1284

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1976.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10220012841هاللهحسين زهير محمد14212874

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1284

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1725.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-14طرطوس10090045645منيرهرغد درويش حسن14212875

1284

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2128.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-30طرطوس10040015077ليلىرزان ماجد حسامو14212876

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1284

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-18طرطوس10150006644ليدالين حبيب غازي14212877

1284

8
معهد1990-05-17طرطوس10030027154نجاحليال يوسف داؤد14212878

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.2820110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1284

9
معهد2002-01-01طرطوس10020014010منالميس طالب محمد14212879

المعهد التقاني 

الصحي
الال78.2420210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1129فني مخبروزارة الصحة162ممرض

1285

0
معهد1968-10-20طرطوس10160017289سهيالجورجيت مخول الدالي14212880

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال57.7719910

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1285

1
معهد1997-01-01طرطوس10160160421فادياديانا عبد الكريم سكاف14212881

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3620160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1285

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-15طرطوس10220032895املين شدودروبا علي اسعد14212882

1285

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-06-15طرطوس10160120123سهيالريم محمد عيسى14212883

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1285

4
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةنعمال2207.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-05-02طرطوس10220029621سماهرنورما علي حسن14212884

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1285

5
معهد1988-05-15طرطوس10090029006خالديهغنوة عدنان السيد14212885

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.3620090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1285

6
معهد1985-07-19طرطوس10090107042منيرهدارين يوسف صيوح14212886

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.1820080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1285

7
الال315.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-30حمص04120070360ليلىهبه فايز صليبي14212887

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات
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1285

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-06-17طرطوس10160053226هنامرام غسان ابراهيم14212888

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1285

9
معهد1988-10-02طرطوس10010160519فاطمهمارلين محمد فاعور14212889

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال69.1820120عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1286

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-18طرطوس10090065190منى عرابيهبة هللا حسان دلول14212890

1286

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10طرطوس10180006779سعاد تامروجيهه سمير ابراهيم14212891

1286

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10090071802سلمىزينب طاهر ابراهيم14212892

1286

3
معهد2001-11-02طرطوس10220041281رغيدهالرا محمد خليل14212893

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.0020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1286

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1893.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-09-07طرطوس10160117287شادياانغام محمد محمود14212894

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1286

5
معهد1993-03-13طرطوس10020008817انتصاردعاء جهاد نصر14212895

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال75.0420130

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1286

6
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1755.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10100022042املمي علي ونوس14212896

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1286

7
معهد1989-10-05طرطوس10010131425فلايرموسى علي الناصر14212897

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال64.73201110مطبخ وحلويات

1286

8
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2027.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-26طرطوس10090063846رغداءناريمان عبد اللطيف زاهر14212898

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1286

9
الال340.0020038ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-10-16طرطوس10010160864سميرهمحمد ناصر اسماعيل14212899

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1287

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10280008161كوكبفاتن علي احمد14212900

1287

1
410كاتب ماليوزارة النقلنعمال2890.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-09-10طرطوس10160127584فوزيهسناء عدنان محمد14212901

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1287

2
معهد1983-02-18طرطوس10090000070مريمزينب احمد السليمان14212902

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.6820030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1287

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال298.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-04-22طرطوس04120071413منيرهدعاء سليمان سفر14212903

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1287

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1563.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-03حماه05150049641سحرعلي محمد ابراهيم14212904

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1287

5
معهد1992-09-02طرطوس10170008312لميداوالء حسين دعكور14212905

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.6120180معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

1287

6
الال327.0020042ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-05طرطوس10140004478عليا سليماننبيل مصطفى حسن14212906

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1287

7
الال247.00201110تمديدات صحيةثانوية صناعةثانوية1993-01-04طرطوس10160059874هناءمالذ حيدر حسن14212907

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1287

8
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10160032946نهاللبنى عدنان محمد14212908
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1287

9
معهد2000-04-15طرطوس10100008400سعادمالك علي علي14212909

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4420200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1288

0
معهد1982-01-10طرطوس10160028028رئيسهرنا امين عيد14212910

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.5820030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1288

1
معهد1996-01-01طرطوس10090098110سماهرلينا احمد احمد14212911

المعهد التقاني 

الصحي
الال75.0620150صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1288

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-12-01طرطوس10010103245جميلهافتكار حسن حسامو14212912

1288

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-04طرطوس10230005874ابتسام رسالنعلي محمد زيدان14212913

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1288

4
الال3693.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-09-09طرطوس10220014318تغريدرزان عبد الكريم محمد14212914

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1288

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1499.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-06طرطوس10160130652رابيههبه احمد سالمي14212915

1288

6
الال204.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10040013076نجالعلي ياسين سالمه14212916

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1288

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10040018320انيسهديما صادق سليمان14212917

1288

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-27طرطوس10220025487هيامنغم بسام حسن14212918

1288

9
معهد1989-01-02طرطوس10020014609انتصارثراء جهاد نصر14212919

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال68.1020080محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

1289

0
الال331.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-01-24طرطوس10050007338فدوىميس شاهين شاهين14212920

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1289

1
معهد1999-01-21طرطوس10120000085منارمرام ممدوح عباس14212921

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.3920200عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1289

2
414كاتب اولوزارة الماليةالال2151.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-15طرطوس10100025205ترياقهبه علي حسن14212922

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1289

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10160052408رمزيه اسبرعفراء احمد خالد14212923

1289

4
معهد1984-03-10طرطوس10010038210زكيهداليا ماجد الزاهر14212924

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.7020050إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1289

5
معهد2001-02-01طرطوس10110019037سعادريم جميل حرفوش14212925

المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.0820210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1289

6
الال261.0020107حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1991-01-01طرطوس10160128049اميمه عزاتييامن عدنان عزاتي14212926

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1289

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1671.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-23طرطوس10090017606وفيقه حسنحال ياسر ميا14212927

1289

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-02طرطوس10090006441فيروزديما مفيد عجيب14212928

1289

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال336.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-07-15طرطوس10010075439فاطمهرباب يوسف احمد14212929

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1290

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال126.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-10طرطوس04140053159فلاير احمدمها اكرم يوسف14212930
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1290

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2373.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-28طرطوس10280005020ودادسوسن حبيب سعادات14212931

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1290

2
511كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020047أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-04ريف دمشق10120008497بديعهعلي محمود حميدي14212932

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1290

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-26طرطوس10250011501مريمراما عماد غانم14212933

1290

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-17طرطوس10150013901تكوينمرام عارف ابو غبرا14212934

1290

5
معهد1984-10-02طرطوس10220016432ناديايانا سمير ادريس14212935

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.8720080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1290

6
معهد1998-06-01طرطوس10220001035نبيلهرهف اسماعيل حسن14212936

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال79.1420180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1290

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-18طرطوس10280001195ريماسمر كاسر سالمه14212937

1290

8
معهد1974-07-08طرطوس10220032657نادياسوسن عيسى عيسى14212938

المعهد التقاني 

الصناعي
الال55.0019950تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

1290

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1922.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-01طرطوس10010121175مطيعهرؤى علي العلي14212939

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1291

0
الال292.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-09-20حمص04120008543نجاحنوفه نايف عبدو14212940

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1023مستثمر حاسوب

معهد1980-01-02طرطوس10220038174جوريهدارينا حسن عمران1291114212941
المعهد التقاني 

الزراعي
الال75.0820020بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1291

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01طرطوس10160054248مريم ابراهيموالء محمد علي14212942

1291

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1810.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020008694بشرىزينب احمد نصر14212943

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1291

4
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020057837فتاة ابراهيمدارين علي جالق14212944

1291

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-14طرطوس10100014150منالما عبدالرحمن عبدالرحمن14212945

1291

6
معهد1996-01-01طرطوس10020043202هالأريج اسد غندور14212946

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.2520160أشعة

1291

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13طرطوس10220043788وفاءمي علي خضر14212947

1291

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-04طرطوس10260038437حنان سليمانداليا محمد عيسى14212948

1291

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2120.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-21طرطوس10010130333منافاطمه رضوان سلوم14212949

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1292

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-01طرطوس10230001281مطيعهملفت محمد شوباصي14212950

1292

1
معهد1984-01-01طرطوس10020004062منيرهلما بدر زيدان14212951

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.4120040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1292

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10طرطوس10160056254مريمسناء احمد مصطفى14212952

1292

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1759.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-29طرطوس10240020195منىرهف نديم شحود14212953

1292

4
معهد1996-05-25طرطوس10160096776عائدهمريم أحمد أحمد14212954

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.4120160

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1292

5
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2584.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-06طرطوس10140002342منىبتول علي ناعوس14212955
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1292

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1845.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-22طرطوس10010037103رناراما مدين رميحي14212956

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1292

7
معهد1986-10-04طرطوس10010074500حميدهلما محمود علي14212957

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0520060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1292

8
معهد1998-04-14طرطوس10260012173فدىعبداللطيف محمد حمود14212958

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.3120201ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1292

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20طرطوس05150051098منتهى عمرانرنا محمد االحمد14212959

1293

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-13طرطوس10280010127وفاء سعدحال محمد سالمه14212960

1293

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-22طرطوس10220045940سكينهفاتن محمد محمد14212961

1293

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال126.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-02-20طرطوس10220028383داللريمه فاتح اسكاف14212962

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1293

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2227.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-27طرطوس10090010958لجينه ريشهنغم هيثم عثمان14212963

1293

4
معهد1986-02-01طرطوس10160123856نوالهبه كمال عمران14212964

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.1120050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1293

5
معهد1994-04-19طرطوس10160141703فيروزراماس صالح حامد14212965

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1293

6
معهد1981-01-02طرطوس10030031151سكينهمنال حليم حسن14212966

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال67.6020010معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1293

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-05طرطوس10160012422فاطمهوفاء احمد محمود14212967

1293

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال322.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-13طرطوس10220047700سكينة عبودسوزان محمد محمد14212968

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1293

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-16طرطوس10030038965اناسحال ناجي علما14212969

1294

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1726.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10160113923نجاةشيم عبد الحميد عباس14212970

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1294

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1928.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-23طرطوس10150001146عليا عيسىرهف محمد ابو عيسى14212971

1294

2
الال361.0020120تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1993-10-09طرطوس10010170061سهيالجالل علي سليمان14212972

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1294

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1691.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-23طرطوس10040028476اميره حمد اسماعيلسمر علي حمد اسماعيل14212973

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1294

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال2154.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-22طرطوس10180010487عائدهسلمان جمال سلوم14212974

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1294

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-12طرطوس10260022703داللسناء حمدان احمد14212975

1294

6
معهد1990-01-01طرطوس10160119666حمامهراما غسان علي14212976

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.1820110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

1294

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2059.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10030027693سمرسارة أحمد نظام14212977

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1294

8
معهد1981-11-16طرطوس10160052446نديمهفاتن محمد ناصر14212978

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.0820040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1294

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1566.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-29حمص04220095283ردينهجنوه سليمان سالمه14212979

1295

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-22طرطوس10150000482غادهرزان معن الرومي14212980

1295

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2318.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10280003234ندوىلجين بسام سليمان14212981

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1295

2
معهد1997-06-15طرطوس10020025160منىعلي اياد لهيا14212982

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال72.4620202آليات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

1295

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110012512وفاء قطيفةهديل قيس قطيفة14212983

1295

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1835.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10020008481انتصارسوسن جهاد نصر14212984

1295

5
الال3542.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-09-12طرطوس10160083246خالديه عبدومريم زياد طنبري14212985

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة المالية10محاسب

1295

6
معهد2001-11-20طرطوس04010150071الهامغزل ابراهيم حسيو14212986

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال74.9220210هندسة البرمجيات

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1295

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-29طرطوس10010068936منىرانيا لؤي عبد الهادي14212987

1295

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08طرطوس10240003922زكيه عليلبنه صالح محمود14212988

1295

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال146.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-04-15طرطوس10250002720يمنغنوه محمد أحمد14212989

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1296

0
معهد1977-10-24طرطوس10160061007نجاةعبير محمد غانم14212990

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.6119980تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1296

1
الال3207.0020140حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1996-01-08طرطوس10150003502اميرةرجب وصيف سليمان14212991

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1296

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10110003257هدىربا احمد اسطنبولي14212992

1296

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-03طرطوس10170013915ابتساملينا كامل سليمان14212993

1296

4
معهد2000-07-14طرطوس10250008621جنانحيدره نزار معال14212994

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال91.3520200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1296

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حمص04120111886غنيمهشعيب عبدو جو14212995

1296

6
الال3095.0020182تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-03-13طرطوس10220028113عفافيوسف غسان اسعد14212996

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1296

7
معهد1990-01-01طرطوس10180001996جميلهديانا عبدالكريم عبدالرحمن14212997

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.1420220خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1296

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2026.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-13طرطوس10280013222جميله عليغصون سهيل علي14212998

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1296

9
معهد1994-07-04طرطوس10010146439فلايرمحمود صابر جلول14212999

المعهد التقاني 

الصناعي
الال81.8720140تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1297

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010162850سوسن الشاعرنورهان احمد سليمان14213000

1297

1
الال260.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-11-01طرطوس10010090008ماريهابتسام منير ابراهيم14213001

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1297

2
معهد1988-01-01حمص04120003378عواطفصفاء علي درباس14213002

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.2020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1297

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2271.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-14ريف دمشق03110030482رانياريم غريب عزاتي14213003

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1297

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-19طرطوس10160051753ماجدهلبنه محمد حسن14213004

1297

5
معهد1998-02-14طرطوس10260034225نهالزهور ياسر سليمان14213005

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.8320200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1297

6
معهد1998-06-13طرطوس10230017406ندىأمل سليمان ديبو14213006

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.5020180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1297

7
معهد1988-09-11طرطوس10090027962ودادعلي امين بشالوي14213007

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءنعمال77.8620089كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
1134فني كهرباءوزارة الصحة216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1297

8
معهد1996-01-03طرطوس10020011558فهيمهرزان محمود معال14213008

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةنعمال84.9020150أشعة

1297

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2256.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-24طرطوس10160126885سحررهام زهير وسوف14213009

1298

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01طرطوس10040010752رئيفهميساء محمد اسماعيل14213010

1298

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-05طرطوس10010156744اسماءعلي ابراهيم محمد14213011

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1298

2
معهد1992-01-01طرطوس10170012245ابتسامسوسن هادي شلهوب14213012

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.0020120إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1298

3
معهد1984-01-01طرطوس10020045097خديجهريم يونس سعيد14213013

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.4620030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1298

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15طرطوس10040028737راميهبشرى باسل حسن14213014

1298

5
معهد1998-04-10طرطوس10160100351آمالديانا منير درويش14213015

المعهد التقاني 

الصحي
الال64.4020190صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1298

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05160065920هناء ابراهيمرانيا سعد صقر14213016

1298

7
معهد1999-01-01طرطوس10110032245ريمهمايا رمضان الحسن14213017

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال63.6320210محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1298

8
نعمال3041.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-24طرطوس10220021517سومياياسمين يوسف أحمد14213018

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
405مراقب مساعدوزارة المالية1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1298

9
معهد1995-06-10طرطوس10160100731بسيماسام باسم يوسف14213019

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.2520160مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1299

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-23طرطوس10010029915سهيالجميل علي سليمان14213020

1299

1
الال122.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-04طرطوس10280001885زكيةهال محمد رمضان14213021

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1299

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2125.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-20طرطوس10160140235جهينا عزاتييارا عادل عزاتي14213022

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1299

3
الال2086.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-06طرطوس10160129353انعامحسام نزيه يونس14213023

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1299

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-10طرطوس10220047197مريمعبير علي ابراهيم14213024
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1299

5
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10010100799سهامساره مايز ونوس14213025

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1299

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2379.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-07-21طرطوس10280018134ميليامحمد منذر سلوم14213026

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1299

7
ثانوية صناعةثانوية1984-01-15طرطوس10220024416مطيعةعلي عبدالكريم داؤد14213027

آليات ومعدات 

زراعية
الال245.00200510

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1299

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20طرطوس10260033926ليلىسماح عبد الكريم مهنا14213028

1299

9
معهد1991-05-10طرطوس10160097774نهىغفران علي عيسى14213029

المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.8220110تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1300

0
معهد1999-08-17طرطوس10170008915منىلجين عيسى دعكور14213030

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال77.5820190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

1300

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05190004067هيامرنيم بديع محمد14213031

1300

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15طرطوس10090105769جهيدهزهور نديم صيوح14213032

1300

3
معهد1994-11-28طرطوس10180003670مطيعهلورا محمود معروف14213033

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.3520170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1300

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2189.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10160135204منىمرح غالب رمضان14213034

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1300

5
وزارة الكهرباءالال3573.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-16طرطوس10090036578هناء سالمهنور الدين سالمه سالمه14213035

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1300

6
معهد1996-06-01طرطوس10020015809فتاةبتول منهل عبود14213036

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.2420160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1300

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10160127920فدوى محموديارا محمد اسماعيل14213037

1300

8
معهد1976-04-07طرطوس10040009000جميلهعزيزه فايز معنا14213038

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال56.4119990

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1300

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2309.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15طرطوس10090048344احالم داودغنى فريد شدود14213039

1301

0
الال304.0020007كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-02-12طرطوس10010158728ليلىرواد علي دنفه14213040

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال125.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-07-26طرطوس10270002790غادهسوزان مديح عباس1301114213041
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1301

2
معهد1986-01-10طرطوس10270015726علياحسناء محمود سايمان14213042

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1301

3
معهد1984-10-27طرطوس10010031213ندىرافي فايز حسين14213043

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9520046تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1301

4
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-07-26طرطوس10260008743غادههزار مديح عباس14213044

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1301

5
الال131.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-22طرطوس10020030127هيام جنودرقيه احمد ديوب14213045

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

766 من 499صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1301

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-07طرطوس10030025265فاطمهبتول عبد الكريم عدبا14213046

1301

7
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-04-07طرطوس10280002057منيفةياسمين صالح سليمان14213047

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1301

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-09طرطوس10010086057نادرهليال احمد رحيمي14213048

1301

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-25طرطوس10260006656ميادهرشا عاطف يوسف14213049

1302

0
معهد1979-03-10طرطوس10260015788سعادغيثاء يوسف وطفي14213050

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.0719990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1302

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-14طرطوس10160115991هويدا الشماليهيلينا محمد عثمان14213051

1302

2
معهد1984-01-01طرطوس10270006240وجيههراميا حمدان ابراهيم14213052

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.7720040سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1302

3
معهد1990-07-22طرطوس10180003615سهىغيداء يوسف معروف14213053

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.4720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1302

4
وزارة الكهرباءالال271.0020008ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-05-07طرطوس10140012142ماريهسهيل ابراهيم جنود14213054

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

1302

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-20طرطوس10160120026سلمىمنال علي ديب14213055

1302

6
الال2508.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-03طرطوس10020002488فاطمهبشرى علي الظماطي14213056

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1023مستثمر حاسوب

1302

7
معهد1992-03-10طرطوس07250017446صباحربا معروف شقرة14213057

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.1420130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1302

8
معهد1991-07-10طرطوس10270019308فاطمههبه انيس محمود14213058

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.1020110

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1302

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10100034602اسيا محمدنور عماد محمد14213059

1303

0
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال151.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-05-02طرطوس10260029172فاطمه سلمانبشرى عبد الحميد سليمان14213060

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1303

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-13طرطوس10240008289اعتدالعال سلمان وسوف14213061

1303

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20دمشق10260029181سعادسرور معين سليمان14213062

1303

3
معهد1973-02-05طرطوس10280005684حسنهمجدلين احمد غانم14213063

المعهد التقاني 

الصحي
الال78.8219960تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1303

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15طرطوس10100027176تغريدمايا تميم سلمون14213064

1303

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1813.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-28طرطوس10280003185اميره ندهسماح علي سليمان14213065

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1303

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-11طرطوس10220031326بسيمهوئام ابراهيم احمد14213066

1303

7
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1876.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10010070192ندىصبا سمير حسين14213067

1303

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-12طرطوس05150055056امينهاريج علي مطر14213068

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1303

9
معهد1993-08-01طرطوس10160054316جميلههبه محيا احمد14213069

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.9620130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1304

0
معهد1996-10-10طرطوس10110029734ليلىفرح حبيب اسعد14213070

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال84.9020170المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني
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1304

1
معهد1983-01-01طرطوس10090049793المانور عقل نيوف14213071

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.5320020سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1304

2
الال268.0019893حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1968-08-10طرطوس10160121401خزناعلي محمد سليمان14213072

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1304

3
معهد1998-06-01طرطوس10110023498سهامهديل محمد زيدان14213073

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.6620180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1304

4
معهد1987-10-12طرطوس10160013286نوالاحالم عادل حمود14213074

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال66.8620070مطبخ وحلويات

1304

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-09طرطوس10110024580ختامليال محسن نعامه14213075

1304

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2267.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-14الالذقية06200068761هبابتول ساهر محال14213076

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1304

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-01طرطوس10160158320فاطمهوفاء محمد حسن14213077

1304

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-26طرطوس05190007067بسمهلبنى ياسين علي14213078

1304

9
معهد1995-01-02طرطوس10160002226حنانرنا بدر احمد14213079

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8620160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1305

0
معهد1996-01-01طرطوس10090041644نداراحيل نسيب حسن14213080

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.7120190عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1305

1
معهد1994-05-20طرطوس10160146169نوالياسمين عادل حمود14213081

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.7720170

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1305

2
الال337.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-11-04طرطوس10230010490نزههعال غسان ملحم14213082

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1305

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-14دمشق05150077020نديمهإيمان محمود احمد14213083

1305

4
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1683.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10100034597اسيا محمداحمد عماد محمد14213084

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1305

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010068665سنيهسالي احمد علي14213085

1305

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2199.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-07طرطوس10220039901منارنغم عصام ابراهيم14213086

1305

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-09طرطوس10020000499ليلى نزههسوسن محسن عبود14213087

1305

8
معهد1983-11-19الالذقية06090007865مريمسمر شفيق محمد14213088

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1305

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-27طرطوس10160098198جناةهبا تاج الدين اسكندر14213089

1306

0
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1943.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090008930سليمهنور عبد الهادي جبران14213090

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1306

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-11طرطوس10240007457هناءصفاء عبد الهادي حسين14213091

1306

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2229.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-23طرطوس10160054978اديبه احمدرنا سليمان علي14213092

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1306

3
معهد1987-01-01الالذقية10150012871ناديارافيا علي ابراهيم14213093

المعهد التقاني 

الزراعي
الال72.6020080زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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1306

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-22طرطوس10020008778وجيههرجاء احمد نصر14213094

1306

5
معهد1986-03-10طرطوس10280004414حبوبياسمين احمد ابراهيم14213095

المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.6020070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1306

6
الال321.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-10-09طرطوس10140001059مديحهمرفت محمد زاهر14213096

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
1162

1306

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-10طرطوس10010139436نجاحميهوب محي الدين ميهوب14213097

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1306

8
معهد1980-11-10طرطوس10040019615بديعهنجالء حسن العلي14213098

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال85.0020000مطبخ وحلويات

1306

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2212.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-20طرطوس10280016992حنانشذا محمد زهره14213099

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1307

0
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةنعمال144.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-12-07طرطوس10220027139كونهرباب حمدان عبد هللا14213100

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1307

1
الال377.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-10طرطوس10010001766مريموداد علي خيربك14213101

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1307

2
الال2547.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-01طرطوس10140015086نداءهيا نزار عكاري14213102

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
405مراقب مساعدوزارة المالية2محاسب

1307

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1951.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-03-12طرطوس10010119360دالل مباركنيفين أحمد معال14213103

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1307

4
الال285.0020000ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1981-06-20طرطوس10100035525خديجه سليمانسالفه يونس عبود14213104

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1307

5
معهد2000-01-01طرطوس10220045726خديجهعلي بهاء غجري14213105

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.8520220تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1307

6
معهد1983-04-17حماه05150051199اسمهاناسما محمد سليمان14213106

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.0020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1307

7
الال308.0019990نجارةثانوية صناعةثانوية1980-02-17طرطوس10040023936سميرهزين العابدين اصف كناج14213107

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

1307

8
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1921.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10260001973فاطمهعلي محمد عيسى14213108

1307

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-17طرطوس10140015032فريزهايمان احمد ابراهيم14213109

1308

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1443.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-19طرطوس10100027160تغريد زاهرنغم تميم سلمون14213110

1308

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2005.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-12طرطوس10090045973سلوىنور يوسف ضوا14213111

1308

2
معهد1984-01-28طرطوس10130001282يمنىوئام وليم سعد14213112

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال73.2520057اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1308

3
الال164.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-03طرطوس10020013501نادياغدير محمد محمد14213113

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1308

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1708.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-18طرطوس10160130454عبيرلورين علي محمد14213114

1308

5
الال283.0020016كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-08-20طرطوس10160079664فاطمةعيسى محمد سليمان14213115

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1308

6
معهد1986-01-25طرطوس10150002537سلمىجنان مجد علي14213116

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال69.6420060غزل

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين
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1308

7
معهد1991-01-28طرطوس10170011263كوكبرؤى محمد ابراهيم14213117

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.3920130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1308

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10160049779كوكبسماح عبد الحميد حسن14213118

1308

9
معهد1992-05-05طرطوس10160150232نجاحسوزان مزيد حسن14213119

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.5320150أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1309

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-26طرطوس10010143403سهام رحمونمعال شحاده سعد14213120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1309

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01طرطوس05200077529خدوجامر علي اسبر14213121

1309

2
معهد1979-11-11طرطوس10160153330سالمفاتن شعبان حسن14213122

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0020000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1309

3
الال191.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-06-29طرطوس10250011042سميرهميساء هيثم سليمان14213123

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1309

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1718.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-10-29طرطوس10160101338الهام رجببشرى عباس علي14213124

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1309

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10280007425سهيالميرنا منذر عمران14213125

1309

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10240012780نايلهنسرين كمال منصور14213126

1309

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-15طرطوس10100026147يسرى عليعال ايمن عطيه14213127

1309

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1676.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-06طرطوس10260000960أنعاممايا أحمد العلي14213128

1309

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01طرطوس10100023171نعيمهرهام يوسف سليمان14213129

1310

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-15طرطوس10040007034حنانروان محمود الكنج14213130

1310

1
معهد1986-03-31طرطوس10260003101سهيالعيسى محمود ونوس14213131

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.4020078ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1310

2
الال203.0020049علميثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10260038592انيسهزياد محمد شعبان14213132

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1310

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال2052.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-01-08طرطوس10090001922توليننور محسن علي14213133

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1310

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-28طرطوس10100021513كمالي شاهينلمى مالك سليمان14213134

1310

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال206.0019994علميثانوية عامةثانوية1980-02-23طرطوس10160034171صباححسن غانم خضور14213135

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1310

6
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال238.0020112علميثانوية عامةثانوية1993-10-02طرطوس10270004296نعمهحسن ابراهيم يوسف14213136

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1310

7
معهد1999-01-01طرطوس10020000343نهالاحمد طالل دكروج14213137

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8020210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1310

8
معهد1996-05-10طرطوس10270017364اكتمالعلي مرهف عباس14213138

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.4920170ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1310

9
411كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1633.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-27طرطوس10280020235هنادييارا أحمد حسن14213139

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-28طرطوس10280012541سكارمنار محسن خطيب1311014213140
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664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10010093422رئيفهرزان احمد سنا1311114213141

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-03طرطوس10010203364رزانريم غسان شاهين1311214213142

معهد1991-01-06طرطوس10090075468سحرسعاد محمد داود1311314213143
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.2520120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

411كاتب اولوزارة الماليةنعمال140.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-05طرطوس10110020774مفيدةعفراء علي عاقل1311414213144

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

معهد1996-04-12طرطوس10110013411ابتسامنجوى حبيب محمود1311514213145
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5020170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس10090017434اميمهزينه سمير الشيخ احمد1311614213146

معهد1996-06-21طرطوس10160148644عواطفمايا وسام حمود1311714213147

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.4820180

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10040030907بديعهاروى محمد احمد1311814213148

411كاتب اولوزارة الماليةالال210.0020111علميثانوية عامةثانوية1991-08-01طرطوس10110003530أملجعفر عبد الكريم اسعد1311914213149

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1312

0
معهد1984-05-29طرطوس10010052341سميهريما حنا تقال14213150

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6120060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1312

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05طرطوس10100005908نسيبهمروى محسن حاتم14213151

1312

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1971.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100021521كمالي شاهينرنا مالك سليمان14213152

1312

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2388.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس04030062774اديبهزينه عبدو حيدر14213153

1312

4
511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-15الالذقية06110036843رنداكنده محمود اسماعيل14213154

1312

5
وزارة الكهرباءالال2533.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-03-09طرطوس10090024127غادهحسن سهيل ميهوب14213155

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1312

6
414كاتب اولوزارة الماليةالال149.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-03-15طرطوس10090037414فاطمة الخطيبراميا زيد ديب14213156

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1312

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20طرطوس10220010860ليلى نعمانديما جابر يوسف14213157

1312

8
معهد1992-08-20طرطوس10250004438فاطمةباسل حسن محمد14213158

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال70.5720160

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1312

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-05طرطوس10150010534سعدهسراب فيصل يوسف14213159

1313

0
معهد1980-10-24حماه05170032256نورهسناء محمود عبيد14213160

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.0020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1313

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-28طرطوس10130015742نادياساره سالم مرون14213161

1313

2
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2201.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-10طرطوس10220025310سوسنلورين محسن سليمان14213162

1313

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-08طرطوس10220025311سوسنكارين محسن سليمان14213163

1313

4
معهد1995-05-15طرطوس10270006080ماجدهيزن عبد الرحمن العلي14213164

المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.5620164تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1313

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10280002249حسنهمنال سليمان محمد14213165

1313

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال2105.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160053380هويدابدور حافظ سليمان14213166

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1313

7
معهد1992-07-01طرطوس10260021134شمسهربا علي عيسى14213167

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال68.2620140أشعة
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1313

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020005علميثانوية عامةثانوية1981-02-15طرطوس10090091840جميله عليباسم عزيز حسن14213168

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1313

9
معهد1988-01-16طرطوس06120001931تماموعد عيسى زيود14213169

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.0920090تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1314

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2338.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-01طرطوس10040011414عبيرسالي نادر معنا14213170

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1314

1
معهد2001-03-15طرطوس10160132998سمارهمي محمد جمال علي14213171

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.1320210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1314

2
معهد2002-01-01طرطوس10040026715فاديارزان خليل اسماعيل14213172

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.8720210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1314

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1872.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-28طرطوس10220035465نهادياسين ياسر سليمان14213173

1314

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01طرطوس10280008483هدىرهف جودت حمود14213174

1314

5
معهد2002-01-29طرطوس10230009079مطيعهآالء محمد محمد14213175

المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.1420210بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1314

6
معهد2001-01-01طرطوس10010173604خديجهآالء محمد الموسى14213176

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.5320210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1314

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10010073385جولنداساندي احمد علي14213177

1314

8
معهد1988-07-01طرطوس10150003314ودادعال امين نصر14213178

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.5120110إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1314

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10110001369أمل محمودبشرى عبد العزيز سلطانة14213179

1315

0
الال2825.0020153ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-15طرطوس10040002912فدوىابراهيم نافذ حسن14213180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1315

1
الال304.00201110حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1991-07-02طرطوس10110001468دليلةعالم علي زينب14213181

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

1315

2
معهد2001-01-27حمص04010531815بهيجهعفراء نزيه الداوود14213182

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9920200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1315

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1596.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160044297نجودصبا ناصر خلوف14213183

1315

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-10-20طرطوس10160120115سهيالرؤى محمد عيسى14213184

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1315

5
معهد1995-06-07طرطوس10100024418هناءاحمد اديب واصل14213185

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.8020170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1315

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10160120409ناديا ابراهيمفاطمه علي يونس14213186

1315

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-01طرطوس10160204611مركزاننوره فواز عازار14213187

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1315

8
معهد2001-01-30طرطوس10010101515دعددعاء اكرم مرعي14213188

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال67.8420210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1315

9
معهد1989-01-20طرطوس10230010497نزهةحنان غسان ملحم14213189

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.3320090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب
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1316

0
410كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-01-15طرطوس10160152446مها داؤدلمى منذر حسن14213190

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1316

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-20طرطوس10260019812عزيزهسناء سليمان محمد14213191

1316

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02طرطوس10120000857انيسهسحر حسن ملحم14213192

1316

3
414كاتب اولوزارة الماليةالال182.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-10-13طرطوس10140001567رجاءنور بسام سعد14213193

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1316

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2500.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-28طرطوس10030043063فلايررنيم هيثم العجوه14213194

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1316

5
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال123.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-08-05طرطوس10090022142حسنهبهاء توفيق علي14213195

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1316

6
وزارة الكهرباءالال2883.0020135كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-05-18طرطوس10250009985منال حسينعالء فايز حسن14213196

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1316

7
معهد1994-01-04طرطوس10020008190وفاءريم كنوزي نصر14213197

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1316

8
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1925.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-04-15طرطوس10090040700ابتسامعبير باسم ابراهيم14213198

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1316

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-10حماه05010340721نوفهماجده دياب ناعم14213199

1317

0
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1375.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-06طرطوس10220024836وداداريج ياسين طويل14213200

1317

1
معهد2001-07-01طرطوس10090081942ابتسامنتالي عدوان فشتوك14213201

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.3320210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1317

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10160141601غادهغيداء غانم يونس14213202

1317

3
معهد2002-01-31طرطوس10040018727داللحنين حسن نور الدين14213203

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال76.9120210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

1317

4
الال151.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-12-10طرطوس10160074700رمزيهمحمد يوسف سكاف14213204

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1317

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-20طرطوس10160047260اسمهانأمل نظير الموعي14213205

1317

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال126.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-08-05طرطوس10230014140جميلهسها فايز معنا14213206

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1317

7
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال178.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-25طرطوس10120009742عليازينب محمود سليمان14213207

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1317

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1814.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-20حمص04120074223جواهرمحمود معين ناصر14213208

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1317

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-06طرطوس10140007241لينداآسيا محمد رقيه14213209

1318

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال138.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-08طرطوس10090078298نبيههعلي فائز مقصود14213210

1318

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1920.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-28طرطوس10030043175فلاير خضررنا هيثم العجوه14213211

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1318

2
414كاتب اولوزارة الماليةالال2130.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-05طرطوس10140014319فايزهرشا طالب عمران14213212

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1318

3
معهد1992-06-20طرطوس05200054085سوسنرغده محي الدين العلي14213213

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.9720160

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1318

4
وزارة الكهرباءالال267.0020018ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-03-02طرطوس10230001971سعدهحسن يوسف حسن14213214

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1318

5
معهد1985-04-01طرطوس10120003331ناهيعفراء عدنان حبيب14213215

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.9720060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1318

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال2592.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-17طرطوس10090061984رجاءنغم فواز سليمان14213216

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1318

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-04طرطوس10050004213دعد زروفدارين يوسف حمدان14213217

1318

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-25طرطوس10250011939رسميهيسرى سمير معال14213218

1318

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-19طرطوس10010057247فاطمه حمودمنال سمير شلهوم14213219

1319

0
معهد1982-01-01طرطوس10010159056ندىمهران كامل قرحالي14213220

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.3420033ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1319

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-15طرطوس10040027018سميرهنسيمه احمد محمود14213221

1319

2
معهد1987-02-18طرطوس10270018679فداءاياد محمد محمد14213222

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.2520070ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1319

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020171أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010136895احالمعلي محمد ابراهيم14213223

1319

4
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2245.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-23طرطوس10240018642نسيماالين عادل احمد14213224

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1319

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2264.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04طرطوس10120009366ميادامرام معين خضور14213225

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1319

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-22طرطوس10250000713نعيمهايه علي خضر14213226

1319

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-11طرطوس10010120924ازدهارسوزان حافظ كاسوح14213227

1319

8
معهد1995-05-30طرطوس10010017071حميدهباسل علي حسين14213228

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال92.4520172أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1319

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-07طرطوس10100027789نبيهاغيداء علي مخلوف14213229

1320

0
معهد2002-01-01طرطوس10020008516سميرهعلي بسام نصر14213230

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8520210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1320

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2343.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-29طرطوس10030003135فلاير خضرراني هيثم العجوه14213231

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1320

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010136903رئيسهمحمد عدنان ابراهيم14213232

1320

3
معهد1977-10-15طرطوس10160106572رجيحهرويده يوسف حسن14213233

المعهد التقاني 

الصناعي
الال57.7019990تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1320

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07طرطوس05130022639بسمهراما كمال طريبوش14213234

1320

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-27طرطوس10020007425هند عبد هللالبابه علي عبد هللا14213235
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1320

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-03-16طرطوس10030006164ندىابتهال يوسف برهوم14213236

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1320

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-25طرطوس10130007320عليافاتن محمود خضر14213237

1320

8
معهد1990-02-11طرطوس10010137815فادياليما شاهين حسين14213238

المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.5620100تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1320

9
معهد1974-04-15طرطوس10250012151حليمههنا سليمان سليمان14213239

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال80.3919950مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1321

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال300.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-01طرطوس10010000825سكينهرانيا محمد عيسى14213240

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

معهد1981-11-16طرطوس10010032590وفاءربى غسان داود1321114213241
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.0020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1321

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2185.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160095846اعتدالريم مفيد وسوف14213242

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1321

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-21طرطوس10010125301رحاباريج باسم حماد14213243

1321

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-05طرطوس10260017164وفاءسالفه جودات علي14213244

1321

5
معهد1997-01-03الحسكة08010068532عبيرعلي عبداالله السلطان14213245

المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.7320170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1321

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-03طرطوس10110004758سميرةريم شوكت غانم14213246

1321

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010149372صبازينه سعد زيدان14213247

1321

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-19طرطوس10140001514خديجهحسين جمال علي14213248

1321

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090088236نجوى كلتوماماني جودات كلتوم14213249

1322

0
معهد2001-01-05طرطوس10010133341ريماسالي محمد معروف14213250

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.7120200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1322

1
معهد1968-03-03طرطوس10280008690خديجهامل يوسف رمضان14213251

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال78.6019900مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1322

2
413كاتب اولوزارة الماليةالال2176.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-02-03طرطوس10250005103راغدهعلي حسن حمود14213252

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

1322

3
معهد1987-01-30طرطوس10010125067أملهنادي سليمان يوسف14213253

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.2920100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1322

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-13طرطوس10040004760سلفاناريم محمد محمد14213254

1322

5
الال2031.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-08-04طرطوس10110036133جوزفينعلي يوسف شيحة14213255

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1322

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010064853روان مصطفىرهف محمود االسعد14213256

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1322

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-20طرطوس10090063368بهيجهدالية وحيد بدور14213257

1322

8
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-25طرطوس10220007841نجدهغيثاء أسعد سليمان14213258

1322

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15طرطوس10250009086زينب زيدانديما احمد عيسى14213259

1323

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25طرطوس10020008627نجاحاروى محمود حماد14213260
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1323

1
الال3230.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-08-25طرطوس10160088404مزنا عباسياسمين علي خضر14213261

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1323

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2238.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-15طرطوس10010026194نجوىبتول علي علي14213262

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1323

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2099.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010146796فداء احمداباء عيسى محمد14213263

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1323

4
معهد1993-06-30طرطوس10010131509هندصبا محسن محمد14213264

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.9420180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1323

5
معهد1999-06-10طرطوس10050006421ندىساندي علي عبد الكريم14213265

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال70.8520210شبكات حاسوبية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

1323

6
معهد1984-12-25طرطوس10220046793سوريارنا عبدالهادي حسين14213266

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.9920060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1323

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1603.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28طرطوس10180008428منتهىباسل محمود علي14213267

1323

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-03-17طرطوس10110004745سميرةالهام شوكت غانم14213268

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1323

9
معهد2000-01-01طرطوس10180002271عبيرمايا محمود سليمان14213269

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال60.6620210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1324

0
معهد1983-05-20طرطوس10090019453مريمحال علي رحال14213270

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.3320030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1324

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2492.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05190009088رادهمايا تمام صموعه14213271

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1324

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال139.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-10-18طرطوس06100045429رضيهعبير سلمان حماد14213272

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1324

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01طرطوس10260016935يسرىوئام عبد العزيز علي14213273

1324

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1477.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-26طرطوس10240022201خضرارنا ابراهيم موسى14213274

1324

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1423.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-21طرطوس05190009094رادهريتا تمام صموعه14213275

1324

6
معهد2001-05-09طرطوس10020012238فاديهنورشان محمد عباس14213276

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال79.7920210

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1324

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال215.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-07-20طرطوس10020013117جميلهمنال علي خضور14213277

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1324

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1968-03-09طرطوس10160141007قمريهنجاة عزيز سلوم14213278

1324

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-25طرطوس10270019369مهديهمنال نظير خليل14213279

1325

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-05طرطوس10160031859نعمت أسعدميرنا ياسين عبد الرحيم14213280

1325

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-15طرطوس10220012462انعامافراح فيصل أسعد14213281

1325

2
معهد1998-05-01طرطوس05100068601حميدهسراء حكيم زاهر14213282

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.3620200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1325

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال142.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-06-25طرطوس10100016181حجه الحامضساميا حبيب ابراهيم14213283

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1325

4
معهد1978-09-15طرطوس10030017023عزيزهأمل ابراهيم حيدر14213284

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.0820030إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1325

5
الال1719.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-10طرطوس10010070365ابتسام حسينهادي مظهر حسن14213285

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1325

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-30طرطوس10010082831نجاحمرفت محمد وسوف14213286

1325

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020036088نهالكارين علي مهنا14213287

1325

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1553.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10100012094آمالرغد بسام عباس14213288

1325

9
معهد1990-02-14طرطوس10010063042نديمهمحمد ابراهيم شموط14213289

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال64.4420129هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1326

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-05طرطوس10220009842يمنا محرزسمر فوزي عثمان14213290

1326

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-30طرطوس10260018332اكتمالمنال وجيه عثمان14213291

1326

2
معهد1985-03-23طرطوس10280005364اميرهأصاله علي غانم14213292

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.0720070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1326

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2064.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10110026437أميرهاريج علي الفرفور14213293

1326

4
معهد1990-11-25طرطوس10160098247سهامحمزه سهيل محمد14213294

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.8120100

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1326

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020087أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-20طرطوس10260011783وفيقهمحمد كريم عبود14213295

1326

6
الال2682.0020154تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1996-08-05طرطوس10010066434جميلهسليمان محمد سبور14213296

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

1326

7
معهد1991-01-01طرطوس10050014906ليناإيلين اديب سليطين14213297

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.8920120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1326

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1804.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-06طرطوس10030030752املنهاد رامز عبدهللا14213298

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1326

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20طرطوس04220035619ناجيهسها بديع العبود14213299

1327

0
الال285.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-02-11طرطوس10160157864نجيحههويده احمد حسن14213300

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

1327

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-14طرطوس10110004618نظيمةراما علي حسن14213301

1327

2
410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020066علميثانوية عامةثانوية1988-12-14طرطوس10220023752رياعالء أسعد عبود14213302

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1327

3
معهد1989-01-01طرطوس10030010604عائدهإيلين شريف اسماعيل14213303

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3320080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1327

4
الال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-14طرطوس10010146703نبيلهمحمود حسن سليمان14213304

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1327

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-04طرطوس10090103025زينبميس علي صيوح14213305
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1327

6
معهد1988-06-15طرطوس10220048244فهيدهبشرى مصطفى أسعد14213306

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.4220090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1327

7
الال3809.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-09-01طرطوس10010095796نجاة اسعدسوزانا سامر فرج14213307

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

1327

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-17طرطوس10110009214شفيقةروال ياسين اسمندر14213308

1327

9
وزارة الكهرباءالال234.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-08-20طرطوس10160000876نجاةعامر علي بدور14213309

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1328

0
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1733.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-21طرطوس10110032909ديماتاال علي دوابة14213310

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1328

1
معهد1990-01-02طرطوس10170022806حليمهوالء كمال ديب14213311

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.5020120عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1328

2
معهد1984-05-02طرطوس10010162443جورجيتأمل جرجي عكاري14213312

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.0020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1328

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-23طرطوس10220043906احالمحال محمد معال14213313

1328

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-24طرطوس10160143777سيفااماني محمد علي14213314

1328

5
معهد1986-05-05طرطوس10030017595خديجهعالم شريف عجوه14213315

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.7620110تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

1328

6
الال3031.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-30طرطوس10220043903احالمنوار محمد معال14213316

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1328

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020000علميثانوية عامةثانوية1978-07-15طرطوس10100006117نبيههميساء علي ديوب14213317

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1328

8
الال287.00200910تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1990-08-22طرطوس10010125210فايزه دبولكنان علي حماد14213318

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1328

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2352.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-22طرطوس10160094978سميرهغانم علي ميهوب14213319

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1329

0
معهد1992-05-16طرطوس10230008466كوثرنور علي بو علي14213320

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال74.8220140مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1329

1
معهد1997-01-30طرطوس10260031961سميرهآالء محمد سلمان14213321

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.6820160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1329

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10100014357سميرهرهف عادل عيسى14213322

1329

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07طرطوس04010100011عيانميساء ياسر النصر14213323

1329

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-04طرطوس10250007164رويدا اسماعيلربا علي ديب14213324

1329

5
معهد1998-05-26طرطوس10110007282رقيةنغم حسن الفرفور14213325

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.4720210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1329

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2353.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090047216هيام بدورآالء محمد اسماعيل14213326

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1329

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01طرطوس10130013837نايال كباسلينا أنيس بدوع14213327
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1329

8
معهد1996-01-01طرطوس10110002175اسمهانرهام عدنان اسماعيل14213328

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.2820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1329

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10طرطوس10160085243سميارنا نور الدين المقدم14213329

1330

0
معهد1999-01-02طرطوس10160147378منىشذى علي سليمان14213330

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.2720200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1330

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2306.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس04010100016عياننورا ياسر النصر14213331

1330

2
الال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-21طرطوس10160084317سمياعالء نور الدين المقدم14213332

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1330

3
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال133.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-04-01طرطوس10090049825خزنهمرام سليمان العاتكي14213333

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1330

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2304.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-23طرطوس10160023335ميساءنور عبدو عيسى14213334

1330

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-15طرطوس10160110699فايزهلبنه علي عطيه14213335

1330

6
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2208.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-10طرطوس10160041450داللرنين محمد عباس14213336

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1330

7
معهد1994-04-20طرطوس10160047078يسرىأريج فهد سليمان14213337

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3620150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1330

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1915.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-26طرطوس10160021066هيامرنا توفيق احمد14213338

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1330

9
معهد2002-01-16طرطوس10230030660مهابياتريس سامر علي14213339

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.4820210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1331

0
معهد1988-01-01طرطوس06200002832بدرهلما محسن صقر14213340

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.1720080محاسبة

409كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020113علميثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10010087947سمرمحمد علي بورحال1331114213341

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1331

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-13طرطوس10170021320تغريدأريج أحمد محمد14213342

1331

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-19طرطوس05010211625شفيقهدعاء محمود االبراهيم14213343

1331

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10040010343وهيبهرباب شعبان صالح14213344

1331

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2170.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-21طرطوس10010117892سميعهميرا عيسى زغبي14213345

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1331

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1548.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-08طرطوس10230026156منى عدباسوزان فؤاد حسن14213346

1331

7
معهد1977-05-02طرطوس10160007781صديقهنديمه سلمان سلوم14213347

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
نعمال71.4219980

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1331

8
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس10100025917رقيهعتاب سامر سليمان14213348

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1331

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1782.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-02طرطوس10220016799هدى عثمانلؤي اكرم معال14213349

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1332

0
معهد1993-01-03طرطوس10040027104سميرةرؤى أحمد محمود14213350

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.3620130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1332

1
معهد1986-02-20طرطوس10010162321نهلهريم محمود حمادي14213351

المعهد التقاني 

الهندسي
الال64.1020080إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
662مساعد مهندسوزارة الدفاع5مراقب فني

1332

2
معهد1975-03-20طرطوس04010007425نهادزينب محمد محمود14213352

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال56.4319950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1332

3
معهد1985-07-13طرطوس10100006040ظهيرهفاطمه رشيد ديوب14213353

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.0820050ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1332

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02طرطوس10280001486رئيفهسوسن عزيز ونوس14213354

1332

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-08طرطوس10010126013سماهرعبير عمار يوسف14213355

1332

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالنعم2211.0020191علميثانوية عامةثانوية2001-07-20طرطوس10160054230يونا اسبرسعيد نزار اسبر14213356

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1332

7
معهد1987-10-01طرطوس10160098692مفيدهأريج علي سلهب14213357

المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.2020070انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1332

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال131.00200313علميثانوية عامةثانوية1984-07-02طرطوس10110009856منيرةسامر محمد شدود14213358

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1332

9
معهد2001-01-15طرطوس10130012414اميرهشذا فواز حسينه14213359

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.4620210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1333

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-02طرطوس10040028808بدريه عيسىرهف انيس صابر14213360

1333

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160117635ماريفتون علي سليمان14213361

1333

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-16طرطوس10160111250سعدىداليا جميل حسين14213362

1333

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-29طرطوس10100010324سهامهبه محمد غنام14213363

1333

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2131.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-14طرطوس10280002565الهامياسمين نظير حسين14213364

1333

5
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1664.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-26طرطوس10270014066ميساء سليمانرغد حكمت سليمان14213365

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1333

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال1321.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-14طرطوس10220021634املثراء ياسين صالح14213366

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1333

7
معهد1999-01-01طرطوس10230023131نادياحال حكمت سلوم14213367

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.8320210محاسبة

1333

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2350.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-16طرطوس10030021028أملسماح محمد داؤد14213368

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1333

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2005.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-10طرطوس10220041983سميرهسندس ناصر كنعان14213369

1334

0
معهد1984-09-15طرطوس10020021315مريمسومر علي عثمان14213370

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.1420055إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1334

1
الال342.0020110الكترونثانوية صناعةثانوية1993-03-01طرطوس10010069473احساننور محمد المحمد14213371

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1334

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال265.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-03طرطوس10260036679عائدهرؤى جودت اسعد14213372

1334

3
الال1380.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10160047916هيفاءهادي درويش درويش14213373

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1334

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20طرطوس10160007578منىياسمين علي عيسى14213374

1334

5
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2177.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-16طرطوس10230018063أسماءزينه بسام يوسف14213375

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1334

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10270002029سميره سعدردينه عيسى مصطفى14213376
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1334

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01طرطوس10010137362وعدروان احمد احمد14213377

1334

8
وزارة الكهرباءالال301.0019998ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-01-30طرطوس10090054939فاطمهاحمد سهيل بال14213378

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1334

9
معهد1976-05-01طرطوس10090017723سكينهغيساء عزيز ميا14213379

المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.0019960مخابر

1335

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01طرطوس10100002866وحيده غناملمى محمد سلمان14213380

1335

1
معهد1996-07-16طرطوس10110023100روعةريما ابراهيم نجيمة14213381

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال63.6720190المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1335

2
معهد1981-04-06طرطوس10100006027نبيههايساء علي ديوب14213382

المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.8320030ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1335

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال1539.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10160107469عائده زماطيمحمد عيسى حسن14213383

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1335

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1518.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30طرطوس10040024419ريمالمى كمال شحود14213384

1335

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-18طرطوس10220021653املرهام ياسين صالح14213385

1335

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-21طرطوس10220041974سميرهلبانه ناصر كنعان14213386

1335

7
معهد1985-08-01طرطوس10040012801فضيلهنبيله محمد حسن14213387

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال68.7820050كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

1335

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-06طرطوس10160091580هدىغدير علي عباس14213388

1335

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-25طرطوس10160001113اميرهزينه عبد الرحمن محمد14213389

1336

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال312.0020037ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-20طرطوس10260017945زينبغدير سهيل اسماعيل14213390

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1336

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2220.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-21طرطوس10040009529فاطمهعبير المصري دغمه14213391

1336

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10020028232سالمتهاني محمد حسن14213392

1336

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040024441داللآمنه ابراهيم شدود14213393

1336

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160001142وعد رجبنور محمد بالل14213394

1336

5
معهد1999-07-07طرطوس10150000303بلسمآية يوسف عباس14213395

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال71.0720210شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1336

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1293.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020008740رغداءغرام محمد نصر14213396

1336

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10020025682ناديا اسماعيلمرح علي علي14213397

1336

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-01-01طرطوس10090029989نوال علينسرين جهاد مقصود14213398

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1336

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-16طرطوس10230019586منيهيارا عبد الكريم يوسف14213399

1337

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال2716.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-01طرطوس10160150544نوالريما عادل حمود14213400

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1337

1
معهد1983-02-20طرطوس10110008334يمنافاديا احمد عباس14213401

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.8320080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب
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1337

2
الال259.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-10حمص04120041008كوثرراما وليد حلوه14213402

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1337

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال2607.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-04-17طرطوس10160102877هندثراء ابراهيم حسين14213403

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1337

4
معهد1995-01-01طرطوس10260022372انعامتمره شفيق اسماعيل14213404

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.5220160تجاري مصرفي

1337

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-03-10طرطوس10030021833حلوه حبيبتمره فهد درغام14213405

1337

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-25طرطوس10100012429تراثفاتن يوسف صالح14213406

1337

7
معهد1979-05-12طرطوس10160034036نوالفادي علي عبد هللا14213407

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال63.1520042

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

1337

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-07الرقة11010136048وعدبراءة احمد المحمد14213408

1337

9
معهد1994-01-01طرطوس10160031483زينبدينا محمد خضور14213409

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.7320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1338

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10طرطوس10030002420جهينههبه عبد الحميد ديوب14213410

1338

1
معهد1999-01-10طرطوس10020028525نورااريج ديب ديب14213411

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال70.7920190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1338

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1723.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10طرطوس10160035382نهىضحى عبد الحميد منصور14213412

1338

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2238.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-14طرطوس10020003165دالللما محمد نزهه14213413

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1338

4
الال317.00201110كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-04-01طرطوس10160086926منيرةوجدي علي احمد14213414

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1338

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1777.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-16طرطوس10090053226كليمه بلولمريم كاظم نيوف14213415

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1338

6
الال221.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-01-01حمص04120102691وزيرهعلي سلمان حسين14213416

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1338

7
الال251.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-06-15طرطوس10140007395خديجهسعاد نعيم رقيه14213417

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1338

8
معهد1986-06-10طرطوس10160030848زينبنرمين محمد خضور14213418

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.0420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1338

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال222.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-26طرطوس10220044155طليعهايمان فيصل خضور14213419

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1339

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-19طرطوس10100037252تراثديمه يوسف صالح14213420

1339

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-29طرطوس10100016653نهيالدعاء نجم اسماعيل14213421

1339

2
معهد1987-02-04طرطوس10010040323محاسنصفاء بدر الحصري14213422

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.2820110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1339

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-24الالذقية06110075543حكيمهسميره سليمان الحجار14213423

1339

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-07طرطوس10250005574كوثرمي محمد درغام14213424
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1339

5
الال201.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-06طرطوس10010159898فايزهرؤى علي حماد14213425

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية1176

1339

6
الال2952.0020190اتصاالتثانوية صناعةثانوية2001-09-23طرطوس10270009581برونياجعفر مضر عمران14213426

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1339

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-16الالذقية10110016101يسرى عاقلحال عدنان عاقل14213427

1339

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1514.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02طرطوس10240006700دالل ناجيسوزان نبيل ناجي14213428

1339

9
معهد1990-01-19حماه05190004697حميدههبه محمود موسى14213429

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.1620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1340

0
معهد1984-12-17طرطوس10160169194فاطمهمي محمود ونوس14213430

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال79.0620050

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1340

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-15طرطوس10260010082هيامنورا فائد سلمون14213431

1340

2
معهد1993-09-17طرطوس10170032051ميادهشيرين حليم مخول14213432

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال64.0320160شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1340

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020013316لميسمي سهيل حسان14213433

1340

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090017064اميرهشذى محسن ورده14213434

1340

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10260034708وحيدمنار كاسر محرز14213435

1340

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2292.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس05040020234محاسنريمال مرهف الحلوه14213436

1340

7
معهد1988-01-24طرطوس10110007646بسمةعدي سليم شدود14213437

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةنعمال64.24201110شبكات حاسوبية

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

1340

8
413كاتب اولوزارة الماليةالال2215.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-25طرطوس10220044034ناديا قبواسماء مهدي علي14213438

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1340

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال299.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-06طرطوس10010002117حياةأمل احمد اليوسف14213439

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1341

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10040020144سلوىفاتن نجيب ديب14213440

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-26طرطوس10160077427اميره محمودلؤى محمود سعود1341114213441

1341

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-24طرطوس10220047912سلمى ابراهيمرؤى محمد علي14213442

1341

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-10طرطوس10100018437اميمهراما رفيق اسماعيل14213443

1341

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-19طرطوس10100034977نهيدهساندي نهيد صالح14213444

1341

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160135610وفاءعزه ابراهيم علي14213445

1341

6
412كتاب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020003علميثانوية عامةثانوية1982-02-15طرطوس10120007751سهيلهرفيق طاهر فطوم14213446
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1341

7
معهد1980-08-30طرطوس10160018708مهىديب موسى حيدر14213447

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال64.4720049

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1341

8
الال326.0019950الكترونثانوية صناعةثانوية1976-05-25طرطوس10010070080حميدهسوسن احمد عباس14213448

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1341

9
معهد1991-01-01طرطوس10160023997نهىكنان كرم برهوم14213449

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.2620109

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1342

0
معهد1998-01-03طرطوس10260028740رفيقهوصال آصف ديوب14213450

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال75.6520190معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

1342

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1523.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020013318لميسرباب سهيل حسان14213451

1342

2
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1929.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10160039826عالرؤى علي احمد14213452

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1342

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-02-20طرطوس10090038139منيرهغفار حسين زاهر14213453

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1342

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1682.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-11طرطوس10230002680زينبمحمد رجب حسن14213454

1342

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01طرطوس10260026427نجاحوالء علي ميهوب14213455

1342

6
معهد1987-01-01طرطوس06010282273آسيانورا سمير فضه14213456

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال64.9420110إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1342

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-23طرطوس10130006813هناءلميس حسين خازم14213457

1342

8
الال6426.0020039ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-10طرطوس10010085503لطيفه محمدهادي عزيز زغبي14213458

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1342

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10020013249لميسريم سهيل حسان14213459

1343

0
الال288.0019970كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-09-15طرطوس10020015568شهيدهسوسن توفيق خضر14213460

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1343

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال2734.0020178أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03طرطوس10010014115داللسنان احمد معال14213461

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1343

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال143.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-23طرطوس10230017003عزيزهليندا صالح صالح14213462

1343

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-11طرطوس10120015534ابتهاجابراهيم عبد الهادي ميا14213463

1343

4
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال147.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-01-07طرطوس10090021060زكيه عجيببشرى علي علي14213464

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1343

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2319.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-03طرطوس10220041452احالمليال نبيل جوريه14213465

1343

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01طرطوس10160106014فهيمهسمر محمد مخيبر14213466

1343

7
الال3734.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-02-20طرطوس10010131973ساميههبه سمير ابو رحال14213467

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1343

8
الال1503.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-11طرطوس10160047775عتابحسن ايمن سليمان14213468

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1343

9
معهد1985-09-14طرطوس10160013932وجيههفيرا فايز عباس14213469

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.6120110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1344

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال185.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-12-15طرطوس05040020258منتهى الميهوبوالء تيسير الميهوب14213470

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1344

1
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2190.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-03طرطوس10120013859سوسنلين يوسف الصارم14213471
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1344

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2286.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-01طرطوس10140002382شاديهيارا نديم ناعوس14213472

1344

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10040014660غزوه بيشانيتغريد احمد صافي14213473

1344

4
الال2842.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-10-18طرطوس10220014322انتصارمحمد ناصر حامد14213474

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1344

5
الال258.0019953حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1977-01-05طرطوس10120001550سلمىوائل علي سقور14213475

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1344

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2323.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-29طرطوس10030042067جميلهنعمى مفيد هوال14213476

1344

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05طرطوس05150066211هدى حسنديما علي خضور14213477

1344

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-12-20طرطوس10110023024بهيجةبشرى علي نجيمة14213478

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1344

9
معهد1997-01-07طرطوس10010063476هناءريم بدر حيدر14213479

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.7520160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1345

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1864.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10040012388اميرهسهيل بسام كرميا14213480

1345

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-17طرطوس10160154568سالمنعمه شعبان حسن14213481

1345

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2036.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-18دمشق10090078487عايدههيلين عبد السالم العدي14213482

1345

3
معهد1984-06-01طرطوس10090018930هالسناء علي زهره14213483

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.0020030سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1345

4
الال144.0020079علميثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10160014582هدىحسن محمد الخطيب14213484

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1345

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالنعم177.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160142980ماجدهصبا علي اسعد14213485

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1345

6
معهد1975-02-01طرطوس10160040812فاطمهاميره مهنا خضر14213486

المعهد التقاني 

الصحي
الال77.5619960تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1345

7
معهد2002-01-28طرطوس10110003441عالبتول ياسر زينب14213487

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.9020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1345

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-03طرطوس10120004346زاهيه حسنبشرى علي اسعد14213488

1345

9
الال294.0020023حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-11-15طرطوس10010119118سميرةباسل محمد منصور14213489

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1346

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10020004252احالمساندرا محمود عاصي14213490

1346

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-05طرطوس10120017296فائقهلجينة محمد صبح14213491

1346

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-06طرطوس10100031239سهامحنين رجب مسعود14213492

1346

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-17طرطوس05190008040هدىميس سلمان سليمان14213493

1346

4
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-12طرطوس10090047224هيام بدورسمر محمد اسماعيل14213494

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1346

5
معهد1995-01-01طرطوس10160152241دعدرهف جالل عباس14213495

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.6920160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1346

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10220041243هالعلي حسن معال14213496

766 من 518صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1346

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-31طرطوس04020001817وجيههريم حسن خنسه14213497

1346

8
الال2808.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-01طرطوس10110023204سناءعفراء محمد نجيمه14213498

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1346

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1868.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-27طرطوس10010087175غيداء رحالرهام احمد اسعد14213499

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1347

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-03طرطوس10010139212ساميهدياال امين محمد14213500

1347

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2169.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-01طرطوس10160115388يسرىهبه عقل مهنا14213501

1347

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1912.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090029517بشرىلجين فراس علي14213502

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1347

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-04طرطوس10010003982الهام شحودليالس وجيه عمران14213503

1347

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-15طرطوس10220041612طريه درويشجميله علي حسن14213504

1347

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1444.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10100024872ابتسامنغم مفيد عباس14213505

1347

6
الال3405.0020130حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-02-17طرطوس10010096150اميرةخضر عماد شحود14213506

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1347

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-02طرطوس10220025467فاطمهنبيله محمد حسن14213507

1347

8
معهد1994-01-01طرطوس10020017157امتثالغيداء خليل حسن14213508

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9820150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1347

9
وزارة الكهرباءالال2920.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-05-04طرطوس10100021680منيرهعفراء بيان سليمان14213509

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1348

0
معهد2000-02-03طرطوس10010130866ظافرهمريم ايمن جبور14213510

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال75.9820200محاسبة

1348

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال183.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-25طرطوس10040013168ظهريهسماره عبد الكريم النشار14213511

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1348

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-25طرطوس10240008055منيرةفاديا بدر علي14213512

1348

3
معهد1993-02-02طرطوس10040003995هندهيام حسن محمد14213513

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.7820130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1348

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31طرطوس10100031190منالمرح هيثم مسعود14213514

1348

5
معهد2000-05-31حمص04010560931نجوىهبه علي بالل14213515

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال76.5620210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1348

6
معهد1982-01-10طرطوس10250006205رياذياد علي عيسى14213516

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.4220012

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1348

7
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال113.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-12-20طرطوس10160101496منتهىفردوس بهجت شعبان14213517

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1348

8
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال194.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10150004373نسيبامها هيثم مرهج14213518

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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1348

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال2734.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-02طرطوس10150001406كوكبمريم تميم عليان14213519

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

1349

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2330.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07طرطوس10100031285سعاد مسعودريم علي عبد هللا14213520

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1349

1
معهد1993-05-20طرطوس10110024810يمنةفاتن علي ابراهيم14213521

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال58.7920160مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1349

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-23طرطوس10260028841غيداءبشرى رشيد حسن14213522

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1349

3
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2037.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-12-16طرطوس10120004077سوسنعال يوسف الصارم14213523

1349

4
الال2528.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-03طرطوس10160100229نجيحهسفانه علي اسماعيل14213524

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1349

5
الال2256.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01طرطوس10260031389اميرهمحمد محمود بلول14213525

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1349

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-13طرطوس10010069921فاطمهيارا طالل نعمان14213526

1349

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2080.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس04120074220نديمهمرام راجح ناصر14213527

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1349

8
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2086.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-16طرطوس10020002474هناءحال بدر الظماطي14213528

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1349

9
معهد1983-11-16طرطوس10150001211نجاحإغراء علي خضور14213529

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1350

0
معهد1999-01-15طرطوس10160054233عبيرهبه علي بالل14213530

المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.2420190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1350

1
معهد1993-01-01طرطوس10020036837مديحههدى حاتم مهنا14213531

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.8020140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1350

2
الال2662.0020154ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-01طرطوس10220038027نهال عثمانعامر علي عثمان14213532

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1350

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-22طرطوس10260023333نجاححال رفعت سالمي14213533

1350

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2002.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-15طرطوس10010089452سهيلهلودي نايف سليمان14213534

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1350

5
معهد2001-03-19طرطوس10030024057اكتمالمايا آصف حيدر14213535

المعهد التقاني 

الصحي
الال73.1120210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1350

6
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1966.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-22طرطوس10260007767رغداءمنى يوسف علي14213536

1350

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2027.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-09-11طرطوس10160095874اعتدال احمدهادي مفيد وسوف14213537

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1350

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-06طرطوس10250000674هندأمل سلمان محمد14213538

1350

9
وزارة الكهرباءنعمال3102.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-05-15طرطوس10140014399نادياالرا محمود سليمان14213539

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1009فني كهرباء

1351

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-22طرطوس10020009850سميرهسوزان سلمان علي14213540

معهد1999-02-20طرطوس10030021345أميرهبشرى فيصل سليمان1351114213541
المعهد التقاني 

الزراعي
الال73.5020190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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1351

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-14طرطوس10090002888عزيزه نصيرميس علي شرابه14213542

1351

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-31طرطوس04120074214افراحروال راتب ناصر14213543

1351

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1971-04-30طرطوس10140002073مديحهمدين بديع نده14213544

1351

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال368.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-11-16طرطوس10160004969نسيبهفاتن حسين طراف14213545

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1351

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-25طرطوس10260017836نبيلهرائده ابراهيم علي14213546

1351

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-12طرطوس10020036449سميرهريم اصف طحبوش14213547

1351

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-09طرطوس10280017039سميه حسناحمد فائز زهره14213548

1351

9
الال255.00200910ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-05-07طرطوس10240001476شهيرهاشرف حبيب خضر14213549

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

1352

0
معهد1984-01-20طرطوس10040005997املضحى عساف كناج14213550

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7920030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1352

1
معهد1984-08-01طرطوس10090070596فايزهابتهاج يحي علي14213551

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1352

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1437.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01الالذقية06100040680افتكارزينب جمعه محمد14213552

1352

3
404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1867.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10230001089وجيههجعفر علي حسن14213553

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1352

4
الال252.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-07-06حمص04010030861ليلىسوريا بدر داود14213554

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

1352

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال108.0020020علميثانوية عامةثانوية1985-01-16طرطوس10010104173صباح ميهوبزينه حسين ريشه14213555

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1352

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-06طرطوس10160010593نوالزاهر نديم حسين14213556

1352

7
معهد2001-06-01طرطوس10020002743غيداءمي علي الخدام14213557

المعهد التقاني 

الصحي
الال80.8520200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1352

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10150006723ودادايناس درغام مرهج14213558

1352

9
الال2839.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10020013442ناهدهروان حسان حماده14213559

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب  طاقة 

شمسية
1052

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1353

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-27طرطوس10230012744ميادهوفاء يونس فرج14213560

1353

1
الال191.0020057علميثانوية عامةثانوية1987-11-03طرطوس10010005186هندايهم شعبان سليمان14213561

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1353

2
الال387.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-11-12طرطوس10160020841ميلياريما نصر شباط14213562

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1353

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-10طرطوس10040022751بسيمهنبيال عادل كناج14213563

1353

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-14طرطوس10020011007فيروزنعمت محمد محمود14213564

1353

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2079.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-22طرطوس10270023823رويدهايناس سمير عمار14213565

1353

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2099.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-19طرطوس10240022640سميره حمودآيه مفيد رمضان14213566

1353

7
معهد1975-02-10طرطوس10030043511امالسهى ابراهيم بالل14213567

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.3019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1353

8
معهد1977-03-22طرطوس10010072475شهيرهرودينا محمد محمد14213568

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.3019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1353

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-07طرطوس10100009807بديعهغيثاء بدر أحمد14213569

1354

0
معهد1997-07-02طرطوس10220010334سوسنبراءه ابراهيم ابراهيم14213570

المعهد التقاني 

الصناعي
الال89.2020170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1354

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-02طرطوس10160093487ليلى يونسسماهر محمد يونس14213571

1354

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-18طرطوس10110024597هاجريزن أيمن نعامه14213572

1354

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-20طرطوس10010102741ليلىرشا محمود يوسف14213573

1354

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-26طرطوس10160126995بدرهخلود سعيد قاسم14213574

1354

5
معهد1986-08-02طرطوس10120012509تمرهنهال علي معروف14213575

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال63.1420100محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

1354

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-16طرطوس02010348568سنيهامينه مصطفى يوسف مطر14213576

1354

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2068.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10020041374يسرىرهف ابراهيم محمد14213577

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1354

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال295.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-12-01طرطوس04120066668فوزيه ريشانسمر فهد قموحي14213578

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1354

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2012.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-21حماه05190030256منيره محمديوال ابراهيم عباس14213579

1355

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-03-05طرطوس10180003040سمرصبا سليمان عبد هللا14213580

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1355

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-02طرطوس10160064990أميرهآسيا كاسر طحبوش14213581

1355

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2232.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-14طرطوس10030021464سعادرودا أمين يوسف14213582

1355

3
الال1820.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-05طرطوس10120010204جمانهباسل علي محمد14213583

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1355

4
معهد1981-12-01طرطوس10260002543تمرهثناء علي حمدان14213584

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.5820020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1355

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-06حماه05120007480منارمرح شحاده أبودره14213585

1355

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-02طرطوس10220054317رغيدهحال محمد خليل14213586

1355

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-21طرطوس10040014966احالمرهام ناصر حصيني14213587

1355

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-26طرطوس10010056347منىزينب عزيز وطفي14213588

1355

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-28طرطوس10160023309نهله عليهناء غصان الدايري14213589

1356

0
معهد1985-05-14طرطوس10010124257امينهسماح عيسى طوفان14213590

المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.4620050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1356

1
معهد1979-03-04طرطوس10180000722سعدهشوقي ابراهيم عيد14213591

المعهد التقاني 

الصناعي
الال60.1519995تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1356

2
معهد1969-03-26طرطوس10090058318مر الزمانساميه محمود ريحان14213592

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال66.5419890إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1356

3
الال267.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-01طرطوس10160111659روزابلسم محمد عمران14213593

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

1356

4
معهد2000-07-09طرطوس10090103862غيثاءجنان علي شيحا14213594

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.7520220مصارف وتأمين

1356

5
معهد1986-01-20طرطوس10230013816نبيههسمر يونس عبدهللا14213595

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1356

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-24طرطوس10160142500وديعه سليمانوالء اكرم سليمان14213596

1356

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10050013837خالديهمها علي قميره14213597

1356

8
معهد1980-10-19طرطوس10160100110فايزهضحى علي عطيه14213598

المعهد التقاني 

الهندسي
الال65.9320100نقل ومواصالت

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1356

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2103.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-11طرطوس10160069892وفاءرند فراس درويش14213599

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1357

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1705.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-08طرطوس10160125219روضههبه محمد عيسى14213600

1357

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-25طرطوس10160070943فاطمه عباسنادين محمود عبود14213601

1357

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-01الالذقية06110035912حميدهزينب احمد ابراهيم14213602

1357

3
معهد1971-06-24طرطوس10010040890حسنهسمر حسن االبراهيم14213603

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال57.7519930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1357

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10030038973جدوعهريم معن علما14213604

1357

5
معهد1977-02-16طرطوس07010194835جنانصفاء ناصر عباس14213605

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1357

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-25طرطوس10100033649أمينه ناصرصبا معروف محمد14213606

1357

7
معهد1998-04-23طرطوس10010119943لوداعال ضاحي علي14213607

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال74.0020200

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1357

8
معهد1992-05-05طرطوس10090003176هدىوفاء سمير احمد14213608

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0520120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1357

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2295.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010114292سميرهآالء محسن ابراهيم14213609

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1358

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-27طرطوس10240009623منىراما حكمات حسن14213610

1358

1
معهد1997-01-02طرطوس10110024566مياسةنيرمين محمد نعامة14213611

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.4120180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1358

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-07طرطوس10040019750بديعهعال محمد سلوم14213612

1358

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10250009786سميره حسنسلمى علي محمود14213613

1358

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-26حلب02040344163خديجهلمى عبد الغني جعاره14213614

1358

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1645.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15طرطوس10020031349ندىدارين حيدر محمد14213615

1358

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1313.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10030038971جدوعهآالء معن علما14213616

1358

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1944.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-08حماه05160006943غاده خرماديمه حمدو عباس14213617

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1358

8
وزارة الكهرباءالال2832.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-03-08طرطوس10100014329ملكهمحمد علي صالح14213618

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1358

9
510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-02طرطوس10030027796مريمساره مروان دعبول14213619

1359

0
الال255.0020068حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1987-12-15طرطوس10160031977نهالعالء مصطفى خضور14213620

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1359

1
الال2529.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-30طرطوس10010004685الهام محفوضمرح شعيب صموعه14213621

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1359

2
معهد1991-02-05طرطوس10270004043شهيرهصالح وجيه سليمان14213622

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال79.9620110صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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1359

3
الال3214.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-01طرطوس10110022205اكتمالهديل سليمان غالية14213623

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1359

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-13طرطوس10090070615اميمهسوسن غسان علي14213624

1359

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-20طرطوس10280004947مديحهسهام وجيه حسامو14213625

1359

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2028.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-12طرطوس10110023951بلدةهبه محمد خضور14213626

1359

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال1763.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-17طرطوس10110023941بلدة زيدانروان محمد خضور14213627

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1359

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10010160059ندىديما أحمد ونوس14213628

1359

9
الال2298.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10150013078فاطمهسلمان وجيه زينه14213629

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1360

0
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-11طرطوس10270012640ماريهمها محمد محمد14213630

1360

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-03طرطوس05160049225فاطمهفاتن فهد العيسى14213631

1360

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2166.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-02طرطوس10110012739يمنخضر عيسى نعوس14213632

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

1360

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08طرطوس10090046233جهينهلما محمد ضوا14213633

1360

4
معهد1992-09-03الالذقية06090156027وزيرهلما حسن حسن14213634

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال64.6120150شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1360

5
الال2047.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-05طرطوس10180002359نهاد ابراهيممحمد علي ابراهيم14213635

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1360

6
معهد2001-07-03طرطوس10140009740ردينهجلنار سعد سليمان14213636

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.3620210تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1360

7
معهد1998-01-01طرطوس10150004411وفيقهزينب محمد صالح14213637

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.2920190تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1360

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1977.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20طرطوس10160002687شاديةريم سمير عباس14213638

1360

9
معهد2000-01-02طرطوس10270006623ساميابتول محمود موسى14213639

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال82.9620210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1361

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2328.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-20حمص04010605364لينا عيسىآالء حكمت عباس14213640

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-26طرطوس10090070610اميمه عيسىألحان غسان علي1361114213641

1361

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-15طرطوس10270001966اسمهانفاتن يونس عمار14213642

1361

3
معهد1978-10-29طرطوس10150004706حسيبةغيداء محسن قاسم14213643

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.6719990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1361

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10160124794نعمىريم احمد السيد14213644

1361

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-04طرطوس10010015375سعادلميس بسام علي14213645

1361

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال113.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-01طرطوس10160034730مريم احمدندى احمد صالح14213646

1361

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10130014754هيامزينب محمد سلمان14213647
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1361

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-26طرطوس10090035909سهاملما ناصر جديد14213648

1361

9
معهد1978-07-09طرطوس04010038524لطيفةعال سليمان رجب14213649

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3819990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1362

0
الال3213.0020153تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-04-09طرطوس10010089992ماريمحمد علي ديوب14213650

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1362

1
معهد1992-09-01طرطوس10270012049محاسنمحمد علي عيسى14213651

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.70201710تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1362

2
معهد1984-03-01طرطوس10030025657كوثرنسرين سليمان سليمان14213652

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.6320040سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1362

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس10260014389ندوهروعه درويش حمود14213653

1362

4
معهد1987-05-01طرطوس10110004143حلوةربا علي دوابة14213654

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.4320070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1362

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2250.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01طرطوس10260019461ربيحهميثم نديم اسماعيل14213655

1362

6
معهد1991-01-19طرطوس10160058138نظيرةوعد هيثم يوسف14213656

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال74.0320100

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1362

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2221.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10160009019حنانشيم بدر محمد14213657

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1362

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-20طرطوس10010092316ذكيه سليمسرور يوسف عبدو14213658

1362

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-20طرطوس10160060151فاطمهأحالم محمود ديب14213659

1363

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-06طرطوس10280012982جميلههبه محمد حسين14213660

1363

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال305.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-05-03طرطوس10260014584ندوهرشا درويش حمود14213661

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1363

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15حماه05190026585اكتمالآيه علي هندي14213662

1363

3
الال294.0020098كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-07طرطوس10030015956فتاةعالء محسن سليمان14213663

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

1363

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1552.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30طرطوس10160125475نبيلهسراب نمر علي14213664

1363

5
معهد2000-04-18طرطوس10260012992نجاحمجد محمد شعبان14213665

المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.6820210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1363

6
نعمال3146.0020135كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10020003134زينهابراهيم محسن نزهه14213666

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1363

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-10طرطوس10160064603سميرهمادلين نائف دوالت14213667

1363

8
الال1914.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-14طرطوس10020020135امالكيلدى اسعد عبود14213668

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

414كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1363

9
معهد1992-01-01طرطوس10160079203منىهادي حسن احمد14213669

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال66.0020140مطبخ وحلويات

1364

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-10طرطوس10030004118اسمهانديانا ابراهيم ديب14213670

1364

1
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2424.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04طرطوس10230018836عبيرنجالء رائد علي14213671

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1364

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01طرطوس10040003821ابتساماليسار علي علي14213672
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1364

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1718.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-03طرطوس10240002440سميرهسهيل محمد سعد14213673

1364

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1988.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-26طرطوس10020005449انتباهختام غسان العجي14213674

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1364

5
معهد1973-09-25حمص04010006029حليمهتغريد محيا حسن14213675

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال61.2519940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1364

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10280017778وفاءمجد علي شاهين14213676

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1364

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال140.0019970علميثانوية عامةثانوية1976-03-25الالذقية06090040013علياعبير عبد هللا خزام14213677

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1364

8
413كاتب اولوزارة الماليةالال1562.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-27طرطوس10240022260بلقيسفاديا ماهر خضر14213678

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1364

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-13الالذقية05190005836جميله خليلهدى علي ابراهيم14213679

1365

0
الال268.0020019تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1983-08-25طرطوس10020025001زيني الفسخهعمار بدر حمدوش14213680

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1365

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2193.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-02-01طرطوس10020036507اشواقرنيم احمد شاهين14213681

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1365

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-27طرطوس10020036509اشواقرانيا احمد شاهين14213682

1365

3
الال2935.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-02طرطوس10270012707سعادمحمد احمد الشامي14213683

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1365

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1610.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-30طرطوس10090003351سكينهميس منير الليمون14213684

1365

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2118.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-03طرطوس10160096715منالألين عماد عمران14213685

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1365

6
معهد1994-01-02طرطوس10020003127داللحال بديع نزهه14213686

المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.9020130تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1365

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1892.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-19طرطوس10160058547هياملبانه جودت مصطفى14213687

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1365

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-18طرطوس10020036452سميرهليدا اصف طحبوش14213688

1365

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال109.0020021أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-02طرطوس10110023913نبيها حمامةغيث علي خضور14213689

1366

0
معهد1983-03-20طرطوس10270016486سهامداليا علي علوش14213690

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.5820040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1366

1
الال1788.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-28طرطوس10160123565فايزهديما وهيب حسن14213691

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1366

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال1905.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-22طرطوس10090051555جهيدهفاطمة علي سعود14213692

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1366

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال191.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-07-16طرطوس10250005571نورالميس كامل درغام14213693

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1366

4
وزارة الكهرباءالال266.00200910كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-14طرطوس10150003487سعادخضر نبيل سليمان14213694

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1366

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال318.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-03طرطوس10010129341نعيمه حسنعاطفه فريد احمد14213695

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374
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1366

6
الال280.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-03-13طرطوس10160116166دوالتسناء حسن ابراهيم14213696

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1366

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال128.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-05-20طرطوس10160161057صباحسميه حسن جاسم14213697

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1366

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10130011705ساميازينب بدر علي14213698

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1366

9
معهد2000-01-07طرطوس10100010456فاطمهحال صالح علي14213699

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال77.5720190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة636

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1367

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01طرطوس04230002005هنديه الدربوليرزان علي الخضر14213700

1367

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01طرطوس10160108610مرفترنيم ابراهيم ابراهيم14213701

1367

2
الال1844.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-18طرطوس12060001812غادهخليل محمد الحمصي14213702

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1367

3
معهد1977-04-27طرطوس10130001388فدوىبشار وهيب عيسى14213703

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال61.7019980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1367

4
الال2288.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10020003850مديحهحسن عادل سعد14213704

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1367

5
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال169.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10020012861هالرهام جابر محمد14213705

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1367

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-26طرطوس10010093277جميلهاملين شعبان مصطفى14213706

1367

7
معهد1998-03-17طرطوس10140014846سميرهاحمد محسن ابراهيم14213707

المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.9720192ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1367

8
معهد2001-06-01طرطوس10020011769نجوىوالء محمد محمود14213708

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5020210تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1367

9
معهد1985-10-12طرطوس10160142487وديعهعلياء اكرم سليمان14213709

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.4220070سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1368

0
الال2526.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-03-05طرطوس10160130451عبيربشار علي محمد14213710

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1025فني ميكانيك
عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1368

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20طرطوس10090047407الهاميارا شفيق صبوح14213711

1368

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-05-12طرطوس10160079076امنهايهم محمود سالمي14213712

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1368

3
الال3061.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2004-01-01طرطوس10160096436داليانيرمين محمد هداد14213713

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1368

4
معهد1978-05-01طرطوس10160057600خديجهرحاب عبد المجيد سليمان14213714

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
الال63.7720030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

1368

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1706.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-22طرطوس10160075247وفاءأمل محمد يوسف14213715

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1368

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20طرطوس10090016694داللنور مدحت علي14213716
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1368

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2234.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040026701اميرهغنوه علي حمد اسماعيل14213717

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1368

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-04طرطوس06120028229كفىلبنى فائز اسماعيل14213718

1368

9
وزارة الكهرباءالال2771.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-20طرطوس10230019286هيالنهليال محمد علي14213719

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1369

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10030014174اسمهانحسين علي تفاحه14213720

1369

1
الال308.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1973-07-03طرطوس10030041552رابحة منونامتثال عيسى السكاف14213721

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1369

2
معهد2000-07-10طرطوس10260016900فهيمهبشار رامز حسون14213722

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.6720210ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1369

3
معهد2001-03-20طرطوس10220041628ضحىفداء محمد حسن14213723

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال77.3120210المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1369

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-11طرطوس10010119613فلايرنور اكرم حفاف14213724

1369

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-22حماه10160020260اخالصليال جمال حمد14213725

1369

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05طرطوس10230004064نبيها ابراهيمابتهال محمد عاصي14213726

1369

7
معهد1997-01-15طرطوس10240019302هناءصبا علي حسن14213727

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.2220160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1369

8
معهد1983-12-08طرطوس10270002752مهاراميه وجيه عمار14213728

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3320070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1369

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال120.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-07-26طرطوس04010920928بسيمهنجوى محسن الرمضان14213729

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1370

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-10-06طرطوس10160058029حبوبرانيا سلمان يوسف14213730

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1370

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-03-04طرطوس10020012762هالشيرين جابر محمد14213731

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1370

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-26طرطوس10040005946داللسها سمير مخزوم14213732

1370

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-13طرطوس10010155036ساميا داؤودانس محمود داود14213733

1370

4
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2425.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01الالذقية06110036700سميرهمحمد علي محمد14213734

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1370

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1663.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-20طرطوس10160031107ميساءميس أيمن يونس14213735

1370

6
معهد1999-04-12طرطوس10170014817هيامعال يوسف جبلي14213736

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.5420200مصارف وتأمين

1370

7
معهد1987-12-01طرطوس10160011489نديمهريم علي ديوب14213737

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال62.4320090األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

1370

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2066.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-08طرطوس10010071016منىمرح رامي مريم14213738

1370

9
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-06طرطوس10260025052ليلىروان ممدوح الجمل14213739

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1371

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-09طرطوس10010097620فضهفاديه ابراهيم ابراهيم14213740

766 من 528صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01الالذقية10090071114مر الزمانهمسه محمود ريحان1371114213741

1371

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1905.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10030022481فلايرلمى علي محمد14213742

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1371

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-24طرطوس10090075628وجيههعلي حمد ملوك14213743

1371

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال1635.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-23طرطوس10160099544هناءعفراء عالء يوسف14213744

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1371

5
معهد1980-12-10طرطوس10050002715سهامعبير علي عرابي14213745

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.4120010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1371

6
معهد2001-05-19طرطوس10010083583عبيرنورا مازن صالح14213746

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال83.9620210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1371

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-24طرطوس10260034145بديعةعلي ناظم محمد14213747

1371

8
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال112.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-02-15طرطوس10240011786نجاةدارين سلمان يوسف14213748

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1371

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-11طرطوس10050001296ليلىخضره معروف ليال14213749

1372

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-20طرطوس10090074476مريمرمال يحي ميا14213750

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1372

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-15طرطوس10110021023سعدهاعتماد محمود حسن14213751

1372

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-02طرطوس10090054135حياة محمدربا محمد عيسى14213752

1372

3
معهد1996-01-08طرطوس10140010503اكتمالوالء هاني رقيه14213753

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.0420180عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

1372

4
وزارة الكهرباءالال291.0019953ميكانيكثانوية صناعةثانوية1976-01-13طرطوس10110023839بديعةمحمد صقر خضور14213754

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1372

5
معهد1990-06-07حمص04010706594غصوننور فائز الوزو14213755

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال73.8020120غذائي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

1372

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1840.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-16طرطوس10260023401سميرهنتالي سمير سالمي14213756

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1372

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1615.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-15طرطوس10090076253ودادكاترين حافظ سالمه14213757

1372

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28طرطوس10250009736هندريم حسن يوسف14213758

1372

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-21طرطوس10280006099لمياء منصورنجود فايز احمد14213759

1373

0
معهد1988-04-10طرطوس10150005997يسيرهسماح ابراهيم عبد هللا14213760

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.7820210مصارف وتأمين

1373

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-02طرطوس10150000980شهيالمثال علي اسماعيل14213761

1373

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال1839.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10090002768مهامريانا سمير محمد14213762

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1373

3
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال178.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-10-30طرطوس10230022528فايزهليلى أحمد محفوض14213763

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1373

4
معهد1985-01-10طرطوس10050015458سعدهمنال سليمان بزاقي14213764

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال86.6220040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1373

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20طرطوس10230003572فائزهعلي احمد محفوض14213765
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1373

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01طرطوس10040017140رابيه حمدانيارا محمود سالمي14213766

1373

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10150000203ماريهسميره صالح غانم14213767

1373

8
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2427.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-07طرطوس10090085714فاطمهرهف عزت صيوح14213768

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1373

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25طرطوس10160104923فاطمهلميس علي حسام الدين14213769

1374

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01طرطوس10040007434رجاء ابو رحالصفاء ياسين خالد14213770

1374

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-04طرطوس10010101061نجاحميساء عبد الكريم كنعان14213771

1374

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010004114اسياديانا ماهر ملحم14213772

1374

3
معهد1999-05-15إدلب07060045890فرجةدنيا محمد العلي14213773

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.1420220مصارف وتأمين

1374

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-21طرطوس10010102134سعادثناء علي رحال14213774

1374

5
معهد1981-07-20طرطوس04010053155بهيهراميا عيسى كلتوم14213775

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.6620010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1374

6
الال2379.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-11-01طرطوس10160044546ليلىرنيم حسن خلوف14213776

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1374

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020015860مهاريم علي مصطفى14213777

1374

8
الال346.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-14حمص04120078049سميرةوئام حبيب حسن14213778

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1374

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-22حلب02010225695عائدةعبير زهير المالخلف14213779

1375

0
معهد1997-01-03طرطوس10260028471سميرهفتون امين نده14213780

المعهد التقاني 

الزراعي
الال67.7420180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1375

1
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2363.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-01طرطوس10030022484فلاير ابو عبيدرشا علي محمد14213781

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1375

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-10طرطوس10100010973رهيجهوالء شفيق داود14213782

1375

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010096014سهاممعال محمد سليمان14213783

1375

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-15طرطوس10160146548ندىثراء حليم محمود14213784

1375

5
معهد1987-01-08طرطوس10160170884منىيوسف منير يوسف14213785

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.72201010انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1375

6
معهد2000-06-10طرطوس10160089153ربابعبير محمود محمود14213786

المعهد التقاني 

الصحي
الال68.0020200صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1375

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01طرطوس10010138843نجاةمنال سلمان عبدو14213787

1375

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال1627.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090019384رويه صيوحميراي بسام حلوم14213788

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1375

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1666.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-01طرطوس10280020233سحرآية جودات عمران14213789

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1376

0
الال178.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-04-20طرطوس05160045278نهيدهوالء علي احمد14213790

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
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1376

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01طرطوس10180002594محاسنسوزان اسماعيل علي14213791

1376

2
معهد1994-01-01طرطوس10040017951سهيلهحسن محمد عبدالرحمن14213792

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال68.1420180المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1376

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال2242.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-10طرطوس10170028931روالربا محمد ديب14213793

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1376

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-16طرطوس10010096009سهامسلوى محمد سليمان14213794

1376

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-24طرطوس10100030826نجيبهلين عبد المجيد صالح14213795

1376

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-04طرطوس10140011449مريم نظاميشهيره ابراهيم ديوب14213796

1376

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-02طرطوس10240002337نهاددارين بهجات سعد14213797

1376

8
معهد1983-09-22طرطوس10160074289مريميونس جميل احمد14213798

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.9620046تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1376

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-08طرطوس10040013082ماريهدالل احمد نيوف14213799

1377

0
الال3342.0020180حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1999-10-01طرطوس10110030732فتاةاوس نادر فارس14213800

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1377

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال287.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-12-10طرطوس10010056563عائدهساميه علي ستيتة14213801

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1377

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-16طرطوس10020021487كوكبرانيا عزيز حيدر14213802

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1377

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2652.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10100030824نجيبهديما عبد المجيد صالح14213803

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1377

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03طرطوس10030037539ريتارويدا حنا بركات14213804

1377

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-31طرطوس10160149042منىراندي مالك عمران14213805

1377

6
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-11-15طرطوس10160080719بهيجه عليغاده محمد ابراهيم14213806

1377

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2271.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15حماه05120049452ليلى عكيديسالم سلمان عيسى14213807

1377

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090026235فريزهسحاب احمد عجيب14213808

1377

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-19طرطوس10220043755موناحسين علي نوح14213809

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1378

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-12طرطوس10100004488وحيده عطفهسهى راسم خنسه14213810

1378

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1927.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-04طرطوس10010073917سحرفاتن يونس ابراهيم14213811

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1378

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2277.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الالذقية06100063137مهانور وفيق شعبان14213812

1378

3
معهد1993-10-16طرطوس10280004042ناديامياس سلمان احمد14213813

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال65.6820156حوسبة صناعية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

1378

4
معهد1989-10-07طرطوس10050014147نادياحيان علي رمضان14213814

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.8120117تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1378

5
الال157.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10160126187مفيدهطارق محمود علي14213815

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1378

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-10طرطوس10020000566نجاحهبه سلمان عبود14213816

1378

7
معهد1982-01-01طرطوس10160022459امينهرنا عدنان ابراهيم14213817

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.9520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1378

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال219.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-08-02طرطوس10090028138حشمهمازن سليمان ابراهيم14213818

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1378

9
الال2484.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-12-23طرطوس10220021738هناءحال رفعت صالح14213819

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1379

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-14دمشق06100047526سهياللين عمار اسماعيل14213820

1379

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال143.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-05-04طرطوس10130011941وجدااحمد علي زغيبي14213821

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1379

2
الال1948.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس10020005968فاديهليال علي علي14213822

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1379

3
معهد1993-02-15طرطوس10040003815ابتسامالرا علي علي14213823

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.6620170مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1379

4
الال270.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-01-02طرطوس10090035962ذكيهربا عزات ابراهيم14213824

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1379

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-17طرطوس10010157221يسرىايناس علي منصور14213825

1379

6
الال3344.0020130حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1993-09-29طرطوس10250007137رويدافواز علي ديب14213826

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

1379

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20طرطوس10160093426سميرهحال علي عمران14213827

1379

8
معهد1987-08-05طرطوس10040013817مركزانوسام وحيد اسمندر14213828

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.9720070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1379

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010063103نهالديانا وجيه ابراهيم14213829

1380

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-05-10طرطوس10240001884نزيهارحاب يونس ديوب14213830

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1380

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-09طرطوس10230004266هند ابراهيمعبير ابراهيم صارم14213831

1380

2
414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-02-07طرطوس10100019296مهامريم حسن علي14213832

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1380

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20حمص04010780003سحراليسار محمود الحوراني14213833

1380

4
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال142.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-05-14طرطوس10130005740دعدمريم يوسف سمعان14213834

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1380

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-14طرطوس10100001410رحابندى عمار بدر14213835

1380

6
نعمال2388.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020035315سميره ديبجولي حسن عيسى14213836

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1380

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-08-05طرطوس10160100733جميلهبسيما سليمان عباس14213837

1380

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-03طرطوس10270020466جهيدهبتول علي علوش14213838
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1380

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1843.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-20طرطوس10020035738ليناعال آصف درميني14213839

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1381

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-28طرطوس10260011731عزيزه معروفبشرى احمد حسن14213840

معهد1992-01-25طرطوس10160046246وجيههصبا حسن يوسف1381114213841
المعهد التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب
الال67.7020130

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

129منشئ رئيسي

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي

1381

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-27طرطوس10270013858أنعامزينه حسين اسعد14213842

1381

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-16طرطوس10010076253سهامثراء عصام حسن14213843

1381

4
معهد1984-04-16طرطوس10100033995مريمنهى سلمان خضور14213844

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.1520080(قديم)إدارة 

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1381

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-20طرطوس10030043065صفيهحسن عاطف وهبه14213845

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1381

6
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2303.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-05طرطوس10220043773موناعبير علي نوح14213846

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1381

7
413كاتب اولوزارة الماليةالال2121.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-17حماه05170006846ليلىهبه غانم شاهين14213847

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1381

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-05طرطوس10170013959سهامسوزان محمود وسوف14213848

1381

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-09طرطوس10160119193ندى درويشلورين اسماعيل ديب14213849

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1382

0
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1642.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-10طرطوس10230011285لينا  علوشعبير معن سلمان14213850

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1382

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10طرطوس10100031102نبيههغيثاء محي ريشه14213851

1382

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1794.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-18طرطوس10020044134داليابتول سهيل سليمان14213852

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1382

3
الال224.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-12-01طرطوس10110022302بسمامنى علي علي14213853

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

1382

4
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2222.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-22طرطوس10270009567نظيرهلبانة وحيد عمران14213854

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1382

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01طرطوس10010141256نجاةهديل نشأة عيسى14213855

1382

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال126.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-26طرطوس10230003401عبلهرزان حافظ حمود14213856

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1382

7
وزارة الكهرباءالال3266.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-06-01طرطوس10270022428سعادربيع رائد حمود14213857

عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء1162

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1382

8
الال1670.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30طرطوس10220005967اعتدالعلي أحمد علوش14213858

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1382

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-15طرطوس10260022700شهيرهرانيا أحمد أحمد14213859

1383

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160066816نهلهمروى رمضان حسن14213860

1383

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-20طرطوس10250005686سعده عليألين نديم علي14213861
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1383

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1766.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160147751سامياعفراء وسيم ابراهيم14213862

1383

3
وزارة الكهرباءالال3071.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-04طرطوس10240021475سناءأسامة عبد الرحمن عيسى14213863

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1383

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-17طرطوس10160096957نجوى احمدبديعه صالح محمد14213864

1383

5
وزارة الكهرباءالال2856.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-02طرطوس10240021488اميرهغدير يحي عيسى14213865

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1383

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2296.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-23طرطوس10090078539باسمه حسنيارا عبدالرحمن العدي14213866

1383

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01الالذقية10090033431سهيلهريما علي محمد14213867

1383

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-23طرطوس10010131719داللدانيا احمد ابراهيم14213868

1383

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-06طرطوس05190025756تمام بطاحديما محمد ناصيف14213869

1384

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-12طرطوس10170024281ساميهألين حليم جنيدي14213870

1384

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال273.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-14طرطوس10180000735انيسهرنين حسن جمعه14213871

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1384

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-06طرطوس10090011775ابتسامسهى علي صالح14213872

1384

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1855.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10040026713سميرهنجوى سلمان حمد14213873

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1384

4
الال306.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-04-08طرطوس10160003878نديمهربى نديم خضور14213874

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1384

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2139.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10020026464ليلىحال ماهر اسماعيل14213875

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1384

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2223.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-28طرطوس10280015929منىريم ماجد فرج14213876

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1384

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10طرطوس10090000619رهيجهبثينة محمد السليمان14213877

1384

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2346.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10040006844موالكنانه علي علي14213878

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1384

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-20طرطوس10160142674نوالعال راتب ديوب14213879

1385

0
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2129.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-10طرطوس10160135852بسمهاروى علي حسن14213880

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1385

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01طرطوس10010020328نهالرشا عزالدين مصطفى14213881

1385

2
الال369.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-08-01طرطوس10260002292أميره ديوبشيرين آصف سالمي14213882

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1385

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1376.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10100001671امينهوالء احمد باكير14213883

1385

4
الال3633.0020130ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-07-07طرطوس10160173457لوزيهغدير حيدر سليمان14213884

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1385

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-25طرطوس10040018995أملغيداء ماجد مصطفى14213885

1385

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-17طرطوس10160046315زينبسهير عبد القادر احمد14213886
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1385

7
الال258.0020098ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-10-30طرطوس10010009948فيروزسومر سمير ابراهيم14213887

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1385

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020101أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-18طرطوس10010083665زوات سليمانغدير احمد علي14213888

1385

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10050009493فاطمهرهام طالب جوهره14213889

1386

0
410كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-04-06طرطوس10100003928آمنهحنين محي الدين الحداد14213890

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1386

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1843.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-01طرطوس10020029317اميرهماهر محرز خضور14213891

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1386

2
الال3035.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01طرطوس10100004553هناء الزيرفرح منيف علوش14213892

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1386

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2105.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-11-05طرطوس10160125252نورههايدي عصام سليمان14213893

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1386

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10090076962نجوى فياضروال محمد فياض14213894

1386

5
412كتاب اولوزارة الماليةنعمال2534.0020143علميثانوية عامةثانوية1995-05-30طرطوس10030023406داللصالح محمد دلول14213895

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1386

6
الال3452.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-10-24طرطوس10100001571شيرينورود قصي محمد14213896

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1386

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-05طرطوس10010064174وسيلههبه محمد غريب14213897

1386

8
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال248.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس10100022910نجاةديانا سلمان سليمان14213898

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1386

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1902.0020162علميثانوية عامةثانوية1997-12-28طرطوس10010154750امالتمام محسن محمد14213899

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1387

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020095أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01طرطوس10220020703نجيحةمارد كاسر رستم14213900

1387

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-15طرطوس10100017305فردوس عيسىيارا مدحة حمود14213901

1387

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-20طرطوس10230007703عليامنال بديع بعريني14213902

1387

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1764.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020014924وفاءأليمار طالب ديب14213903

1387

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1798.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160126285سمررهف احمد علي14213904

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1387

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10010026611نديمهروزان شوكات مبارك14213905

1387

6
الال275.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-11-01طرطوس10010043283زينب سالميفداء حسن رسالن14213906

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1387

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1970-05-01طرطوس10010023257حليمهسهيال علي اسمندر14213907

1387

8
الال264.0019990حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1980-07-05طرطوس10090029708حليمهباسم احمد نجمو14213908

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1387

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-25طرطوس10220028348ملكهكارولين بهجت جنيد14213909
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1388

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-05طرطوس10100011162نعيمهسناء علي قنطار14213910

1388

1
413كاتب اولوزارة الماليةالال1939.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10220045079باسلهدعاء مدحت عبود14213911

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1388

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1970-05-10طرطوس10220047054وهيبهجميلة احمد حسين14213912

1388

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01طرطوس10100028019فائقهفاتن حمدان علي14213913

1388

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25طرطوس10100004555هناء الزيراليسار منيف علوش14213914

1388

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-12طرطوس10010076249سهاميوسف عصام حسن14213915

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1388

6
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1794.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-08طرطوس10280010538مفيده يونسعلي نور الدين علي14213916

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1388

7
الال3266.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-13طرطوس10020007473صفاءزينه علي عبد هللا14213917

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1388

8
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-11طرطوس10250008949هناديعلي أسد معال14213918

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1388

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال106.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص10150006434امالرشا محمود سليمان14213919

1389

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-13طرطوس10020006071يسرى تفاحهعال محمود مصطفى14213920

1389

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10050005273اقبال محمدياسمين محمد احمد14213921

1389

2
الال247.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-06-20طرطوس10140006789حياةنمير برهان رقيه14213922

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

1389

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-28طرطوس10280005222منىصفاء محمد علي14213923

1389

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-10طرطوس10090016170منتهىسالي محمد عتيق14213924

1389

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0019920علميثانوية عامةثانوية1975-01-23طرطوس10010104102جميلةعائده عفيف سلوم14213925

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1389

6
الال289.00200510ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-02طرطوس10160127527ليلىمحمود بدر داود14213926

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

1389

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2009.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10250008589روزهعلي حسن معال14213927

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1389

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال2544.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-12طرطوس10090016173منتهىساندي محمد عتيق14213928

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1389

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10220035956نهلهيارا شفيق سليمان14213929

1390

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-04طرطوس10230019770خديجهرهام غنام احمد14213930

1390

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2299.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-05طرطوس05070036456نورمازينه حافظ الخضر14213931

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1390

2
الال3041.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-08-25طرطوس10220015341هديهآالء عدنان سليمان14213932

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1390

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10140004932وسامعلي حيدر علوش14213933

1390

4
الال412.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01طرطوس10240019258وفيقه سميامريانا علي الزيني14213934

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374
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1390

5
الال3110.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-02-01طرطوس10020004378نهال شدودرفاه بدر شدود14213935

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1390

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10طرطوس10250005120عبيرروان عماد حمود14213936

1390

7
الال2187.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-21طرطوس10160126910سحرعلي زهير وسوف14213937

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1390

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020034أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01طرطوس10160100549فائزه وسوفمحسن اديب وسوف14213938

1390

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-01طرطوس10020024037فاطمههبا ديب محمد14213939

1391

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-09طرطوس10220001291سالمسماح احمد ديوب14213940

404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2024.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-05طرطوس10220015375ميساءوالء غسان سليمان1391114213941

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1391

2
الال156.0020089علميثانوية عامةثانوية1989-11-03طرطوس10160157437روضهعمار ماجد مصطفى14213942

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1391

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10130016240مديحهمهدي ياسر ميا14213943

1391

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-17طرطوس10030031189مهديهرفاه علي حسن14213944

1391

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-27طرطوس10150004374اسرارمحمد علي مرهج14213945

1391

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال1962.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-17طرطوس10220014869نيناميس وفيق محمد14213946

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1391

7
510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-11طرطوس10050003973نجوىبشرى عادل خضر14213947

1391

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-02-07طرطوس10010018098هدىعلي حسين معال14213948

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1391

9
معهد1994-05-01طرطوس10010107769هيامبراءه محمد فسخه14213949

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.0220160تجاري مصرفي

1392

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-12طرطوس10090008616توفيقه سمعولنجوى محمد رحال14213950

1392

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال162.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-08-01طرطوس10160004777نديمه عمرانفلاير شعبان بدور14213951

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1392

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-09طرطوس10030017215حياة عبد هللاهاال محمود قبيرين14213952

1392

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2431.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-29الالذقية06200068369داللحال محمد سلهب14213953

1392

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-21طرطوس10220014591فتاةريم حيدر مرعي14213954

1392

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-17طرطوس10040019624بديعهندى حسن العلي14213955

1392

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019893أدبيثانوية عامةثانوية1970-08-15طرطوس10160131571جوهرهابراهيم كامل علي14213956

1392

7
409كاتب اولوزارة الماليةالنعم1628.0020161علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020021968نجوىسليمان نبيل حيدر14213957

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

1392

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-15طرطوس10020031333سعادحنان محمد محمد14213958

1392

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-11طرطوس10170013196نهاد شحودآالء احمد شحود14213959

1393

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-20طرطوس10230000514ودادسهى حسن شوباصي14213960

1393

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10220039790تغريدايناس ابراهيم علي14213961

1393

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10090075472سحر البوديحسين محمد داود14213962
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1393

3
الال3474.0020140حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1996-04-16طرطوس10030024712ساميا الموعيمحمد امجد اسماعيل14213963

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1393

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1807.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-02-19طرطوس10280017523ابتسام سلومحسن محمد زهره14213964

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1393

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-03طرطوس10220041058لماميسا محمد اسعد14213965

1393

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-14طرطوس10010033063ميادهلميس حسن معال14213966

1393

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1265.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-08طرطوس10010129652ميرفتبتول منذر طوفان14213967

1393

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-21طرطوس10160165087ايمار حسينيامن أحمد حسن14213968

1393

9
معهد1985-01-08طرطوس10090026821فتاةرشا محمد ديوب14213969

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.6720060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1394

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10120008267سهامفرح عبد العزيز حسن14213970

1394

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال205.0019890علميثانوية عامةثانوية1971-02-27طرطوس10270011958علما محمدفاتن محمد روميه14213971

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1394

2
معهد2000-02-08طرطوس10260003291لينداغنى حاتم عباس14213972

المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.1720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1394

3
معهد1982-02-15طرطوس10010042086وهيبهعزة ابراهيم عيوش14213973

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال61.5520060محاسبة

1394

4
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1652.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-03طرطوس10220054606ريممايا أحمد حمدان14213974

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1394

5
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال147.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-12-20طرطوس10280001623ليلىهنادي محمد علي14213975

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1394

6
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1985.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10220045738فتاةآسيا هاشم غجري14213976

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1394

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-30حمص04040016782سميره الكبهكريمه محمود نجم14213977

1394

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01طرطوس10280008447حياةميساء معين حمود14213978

1394

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-19طرطوس10260000779نوال سلمانفاتن علي محمد14213979

1395

0
الال2793.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-06-30طرطوس10010056775ميمايا ربيع طراف14213980

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1395

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-03طرطوس10250003706نسرينرشا محسن محمد14213981

1395

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-30طرطوس10090082685غيداءابراهيم حافظ فتنه14213982

1395

3
معهد2001-05-23طرطوس10100031630سوسنابتسام علي عباس14213983

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال81.7120210محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1395

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-13الالذقية06200031982عزيزه رسالنليليان انيس اسعد14213984

1395

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-09طرطوس10160048944زليخه سليمانعبير احمد سليمان14213985

1395

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2118.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-27طرطوس10160096448ريمهخلود حسن هداد14213986

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1395

7
معهد1998-02-01طرطوس10090022012عائدهزينه زهير زهره14213987

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال72.0120190

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني
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1395

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01طرطوس10140013377حميدهنورا سليمان محفوض14213988

1395

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-25طرطوس10110022966انتصاركنده هاني محمد14213989

1396

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-08طرطوس10170013197نهاد شحودأريج أحمد شحود14213991

1396

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1692.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-07-18طرطوس10040003747وحيدهرنين احمد علي14213992

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1396

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-18طرطوس10040003750وحيدهلورين احمد علي14213993

1396

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-19طرطوس10160079519يمنىسلمى يحيى الجسري14213994

1396

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15طرطوس10220012613ناديانبال أمين منصور14213995

1396

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02طرطوس10050001964رجاءمرح مالك زيدان14213996

1396

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2049.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-08طرطوس10160035244هند عليهبه منصف عبد القدوس14213997

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1396

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-09طرطوس10040018190نجاه يونسدارين عادل حمود14213998

1396

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-23طرطوس10160096454ريمهرحاب حسن هداد14213999

1396

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-25حماه05010703613نهادمها سعيد عيسى14214000

1397

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال151.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-03-20طرطوس10150007428جوهره الزياكناريمان عقل حبيب14214001

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1397

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2172.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-30طرطوس10280010782فتاهأسامه حكمت دكدوك14214002

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1397

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.00200110أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10180007031منتهىرياض محمود منصور14214003

1397

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-01طرطوس10160113777سهامسوسن محمد خضر14214004

1397

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2063.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-07طرطوس10140013855دعدوالء حسن عثمان14214005

1397

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-20طرطوس10270012179شهيدهرونزا منير ديوب14214006

1397

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1877.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-21حمص04220068626عبيرزينب رامز معال14214007

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1397

7
الال219.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-05-01حمص04060035369انيسهدارين كامل غريبه14214008

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1397

8
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال215.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-26طرطوس10140004981هدى شاهينكنانه سمير علي14214009

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1397

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-10طرطوس10220046171جمانهزينه محمد ديب14214010

1398

0
معهد1993-08-01طرطوس10160103282سميرهبشرى محمود ورده14214011

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال78.5620130غذائي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

1398

1
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال125.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-10-17طرطوس10280001422وجيهه سعاداتناديا ابراهيم ابراهيم14214012

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1398

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020171أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29طرطوس10260033630ريميزن باسم ابراهيم14214013

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي
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1398

3
الال203.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10130006855مهاسالف يوسف غميض14214014

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1398

4
معهد1997-06-28طرطوس10110021084اديبةمحمود سهيل حيدر14214015

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت وتقانة 

معلومات
الال67.3820201

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1398

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال3088.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-02-24طرطوس10010082039كوثروعد احمد ديب14214016

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1398

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19طرطوس05070002641تماممها عادل الساحلي14214017

1398

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-07طرطوس10030003910مريمسمر محمد برهوم14214018

1398

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-11طرطوس10160084249ضحوك العليقماجدلين حامد المقدم14214019

1398

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10160058626هنارنيم ناظم ميا14214020

1399

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01طرطوس10020007988غزالهرولى عبد الكريم مهنا14214021

1399

1
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-14طرطوس06050015139هندكارول حبيب بيطار14214022

1399

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-16طرطوس06190001437وفيقهزينب محمود علي14214023

1399

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10030040466مديحه عليرؤى علي ديوب14214024

1399

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-19طرطوس10260009243روسياصبا احمد اسعد14214025

1399

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10010096149اميرهوئام عماد شحود14214026

1399

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-10طرطوس10160059215هنا مياربى ناظم ميا14214027

1399

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1805.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160098663رويدابراءة نبيل عيسى14214028

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1399

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-23طرطوس10250009842كوثررنده حسن سليمان14214029

1399

9
معهد1992-01-28طرطوس10160081395فاطمهزين العابدين علي محمد14214030

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.1020156ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1400

0
الال2946.0020134كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-08طرطوس10160096456ثمرعلي عدنان هداد14214031

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء1162

عامل مهني 

درجة أولى
218

1400

1
414كاتب اولوزارة الماليةالال1703.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-11طرطوس10100033422سحرلونا شوكت ابراهيم14214032

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1400

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1834.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160098648رويدارؤى نبيل عيسى14214033

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1400

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2059.0020162علميثانوية عامةثانوية1997-07-01طرطوس10010060571بديعه محمدابراهيم صالح داؤد14214034

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1400

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال131.0019920علميثانوية عامةثانوية1974-02-20طرطوس10010110242ربيحه مصطفىعبير حميد محمد14214035

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1400

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2223.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-19طرطوس10270004809رفيقه صبرهوالء علي محمد14214036

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1400

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-09طرطوس10040018562محاسننور بديع نجوب14214037

1400

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1830.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-15طرطوس10160096447ريمهنور حسن هداد14214038

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1400

8
الال261.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-06-10طرطوس10140008363خديجه خدوجوداد عزيز ديوب14214039

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1400

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2406.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-09طرطوس10010071443روزحال سامر ميهوب14214040

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1401

0
معهد1990-07-17طرطوس10040027054ثريالمى حمد علي14214041

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.3520140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10طرطوس10260011962حمده ونوسروعه عدنان غانم1401114214042

1401

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160050233سماهرهديل عماد حسن14214043

1401

3
معهد1991-05-30طرطوس10220035245داللهياسمين محسن علي14214044

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.9220110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1401

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-21طرطوس10160050225سماهرمجدولين عماد حسن14214045

1401

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2249.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10160151859هيامدعاء علي محمد14214046

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1401

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-12طرطوس10160092516سماحغزل احمد يونس14214047

1401

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-08طرطوس10020002406بديعههبا يونس ظماطي14214048

1401

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1451.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06حماه05050117727شهالياسمين فايز المحمود14214049

1401

9
413كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-03-08طرطوس10010103596وحيده يونساحالم علي اسعد14214050

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1402

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1785.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-10طرطوس10030037488عائدهخلود عيسى سلوم14214051

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1402

1
الال265.0020048ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-09طرطوس10230020582ثريا ابراهيمباسل هاشم ابراهيم14214052

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

1402

2
معهد1999-03-07طرطوس10110018506أملنور رياض محمد14214053

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

نعمال70.1320210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1402

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال235.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-01طرطوس10160043508فهيمهميرى صادق اسعد14214054

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1402

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-26طرطوس10140016267بثينهمايا اياد نصر14214055

1402

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1974-05-05طرطوس10020014210نوال محمدندى احمد ديب14214056

1402

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-09طرطوس10010123236غنوهمرام علي الجبل14214057
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1402

7
الال1841.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020052664نوال اسبرمريم آصف زيدان14214058

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1402

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-25طرطوس04010599398وفاءزينب عبد المجيد سالمه14214059

1402

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-15طرطوس10010111183جميلهوئام ابراهيم مصطفى14214060

1403

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-08طرطوس10280017326ذكيه ابراهيمعبير محمود سلوم14214061

1403

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01طرطوس10100027228حفيظه تلهسالف وديع تله14214062

1403

2
معهد1994-07-10طرطوس10160088872املحسن محسن سليمان14214063

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال66.4220163

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1403

3
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1741.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-27طرطوس10270024889رودهغرام احمد بركات14214064

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1403

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-16طرطوس10030042510عائدهرغده خطار منون14214065

1403

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020051أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01طرطوس10010108132اميمهمقداد بهجت معيطه14214066

1403

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-07طرطوس10010026804نجاححسام نعمان باسط14214067

1403

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25دير الزور09010225989زبيدهمالك ياسر العلي الحويج14214068

1403

8
الال315.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-01حمص04010469254الهامرؤى احمد االبراهيم14214069

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

1403

9
معهد1982-05-15طرطوس10100037501منيرهابتسام حسين احمد14214070

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.9220050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1404

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال216.00200010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-09-20طرطوس10230003946نادياعارف مفيد اسعد14214071

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1404

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020013أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-13طرطوس10090042458نافلهمحمد رهفاة عمار14214072

1404

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2419.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-05-01طرطوس10020014031محاسنخضر ابراهيم محمد14214073

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1404

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-05طرطوس10220029482عبلة زلخةهاال اسعد سليمان14214074

1404

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-14طرطوس10090078137خديجهحال محمود شمعا14214075

1404

5
الال1870.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10220039778رجاء ابراهيمهيا ناصر محمود14214076

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1404

6
الال273.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-07طرطوس04010786595سميرهفاتن ابراهيم شناني14214077

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1404

7
معهد1987-03-01طرطوس10090004345وفيقهأمل امين صالح14214078

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.0320070تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1404

8
معهد1989-03-16طرطوس10010085434داللناهد يونس وسوف14214079

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.0620090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1404

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-05طرطوس10160857088رباح حسيننرمين باسم حسين14214080

1405

0
وزارة الكهرباءالال3206.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-04-04طرطوس10030016172أملين أحمدربيع محمد حمود14214081

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
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1405

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-28طرطوس10160047529املمهار فؤاد يونس14214082

1405

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1395.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-03دير الزور09080183271لقاءهيا جالء الكركور14214083

1405

3
الال262.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-10-31طرطوس10010033706انيسهمنال حسن رمضان14214084

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1405

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-29طرطوس10040024267امللبنى محسن كناج14214085

1405

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال204.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05010092542محاسنخلود احمد الراس14214086

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1405

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02طرطوس10220030104عبله زلخهيانا اسعد سليمان14214087

1405

7
الال241.0019985ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-20طرطوس10160009922نجاةميشيل جوزيف شلوف14214088

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1405

8
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2132.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-17طرطوس10110022978انتصار عيسىكنان هاني محمد14214089

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1405

9
معهد1980-05-20طرطوس10090086770سكينهحياة سليمان حسن14214090

المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.5420010تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1406

0
معهد1992-01-01طرطوس10160001186هيامدعد محمد احمد14214091

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.8120120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1406

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-26طرطوس10230018460منىزينه علي علي14214092

1406

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020109علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090025110عبيرمحمد حسن علوان14214093

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1406

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2191.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-20طرطوس10040017895سعادهيا احمد جنود14214094

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1406

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-10إدلب07250030430فاطمةسهام حامد األبكر14214095

1406

5
معهد1991-07-02طرطوس10160146639أملسامر محمود علي14214096

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.5320150تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1406

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10240016593بشرى حسنصفاء علي خلوف14214097

1406

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-10طرطوس10250014034ندى زغيبهثناء محمد عيسى14214098

1406

8
الال3157.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-07-15طرطوس10220039773رتيبه سليمانمرح علي محمود14214099

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1406

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10100032409نبيالهبه حكمات يونس14214100

1407

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2042.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-05-01الالذقية10040017867سعاددينا احمد جنود14214101

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1407

1
الال1643.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10160087433سميرهبراءه جمال ابراهيم14214102

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1407

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2374.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-10طرطوس10020043171ميساءإليسا يوسف يوسف14214103

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1407

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010119105ايلده ابراهيمأالء اكرم قطوفي14214104

1407

4
معهد1978-03-04طرطوس10050013177يمناسماهر انور درويش14214105

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1319990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1407

5
معهد1969-01-20طرطوس10010078275نجيحهرجاء انيس زينب14214106

المعهد التقاني 

الصناعي
الال53.5019900ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1407

6
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1905.0020171علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10270024888رودهعلي احمد بركات14214107

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1407

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1304.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-02حمص04140025924بثينهمايا سفير سليمان14214108

1407

8
411كاتب اولوزارة الماليةنعمال1983.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10090022487غازيه زهرهشيم سمير جوهره14214109

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1407

9
معهد1987-02-17طرطوس10220015994خلدهختام يوسف معروف14214110

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.9920090سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

1408

0
معهد1984-06-12طرطوس10010007878محاسننسرين عبد الكريم يحي14214111

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.0020050سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1408

1
وزارة الكهرباءالال282.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-02-01طرطوس04050017544فاطمهحنان محمد الحسن14214112

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1408

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2499.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-18طرطوس10020029324بديعه نجمهكلودا محمد علي14214113

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1408

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال259.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10280015848سميره سليمانلمى غسان ديوب14214114

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1408

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01حماه05180008234شفيقهسالم عباس خضور14214115

1408

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15طرطوس10010010050املليليان سمير حداد14214116

1408

6
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2120.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10230021474سعادرشا محمد دروبي14214117

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1408

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-08طرطوس04130021201مروى عليهزار يوسف ابراهيم14214118

1408

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10090073733عبيرروان فواز ريشه14214119

1408

9
414كاتب اولوزارة الماليةالال152.0019970علميثانوية عامةثانوية1980-07-10طرطوس10120010093كمالهانغام احمد ملحم14214120

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1409

0
الال3065.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-12-01طرطوس10140016087سهامآالء صالح سعود14214121

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1409

1
معهد1993-01-01طرطوس10160130745سميرهمحمود منير مصطفى14214122

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال67.6320156المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1409

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال248.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01طرطوس10010095099فدوىرزان ياسين محمد14214123

1409

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-17طرطوس10050013281عزيزهنور كمال اسماعيل14214124
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1409

4
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1528.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-10طرطوس10160143452سمياحسن هاشم علي14214125

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1409

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010119091ايلده ابراهيمإيناس أكرم قطوفي14214126

1409

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160025274حنانميراي فهد الياس14214127

1409

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10طرطوس10120019651مفيدهعرين محمد ميهوب14214128

1409

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10230013363نجودانتصار يوسف ابراهيم14214129

1409

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-24طرطوس05190032337وكيليسوزان عارف سلوم14214130

1410

0
413كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-28طرطوس10160147293نادياايمان سليمان سليمان14214131

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1410

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-17طرطوس10040029258سميحهسالم محمود اسد14214132

1410

2
معهد1996-01-01طرطوس10110004099فداءمروى خيرات دوابة14214133

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1410

3
معهد1991-04-01طرطوس10030017609جميلهاكثم هاشم العجوه14214134

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.9120133

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1410

4
الال266.0020089ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1987-01-29طرطوس10160117027فضه اسماعيلأيهم حبيب منصور14214135

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1410

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-23طرطوس10280000881مياسهرهف احمد علي14214136

1410

6
معهد1999-02-15طرطوس10010131173هدىتغريد احمد علي14214137

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.7420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1410

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15طرطوس10090085706اميرةربى مدحت جنيدي14214138

1410

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال2320.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-28طرطوس05160049109ابتسامرزان يونس شنتير14214139

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1410

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1843.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10040017820نوالسجى نبيل عباس14214140

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2183.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-01طرطوس10090015030سوسن حيدرموسى خليل شريف1411014214141
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1771.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10220042522أديبهشعيب مهدي ابراهيم1411114214142
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020151أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10220046902سمر احمدمحمد عزت يونس1411214214143
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة الماليةالال2243.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-25طرطوس10240010933عائدهصفاء علي أحمد1411314214144

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة الماليةالال1982.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10030037619سهازينه محمد اسماعيل1411414214145

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

410كاتب ماليوزارة النقلالال425.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-10طرطوس04230011891الهامبتول معن العيسى1411514214146
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-03طرطوس10160054735نجاحثناء محمود منصوره1411614214147
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معهد1998-08-25طرطوس10050024040داللساره ابراهيم حسامو1411714214148
المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.4620190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-05طرطوس10010140249جميله عليسمر حميد فياض1411814214149

الال307.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-19طرطوس10040002776اميرهسحر كاسر دغمه1411914214150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1412

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-10-12طرطوس10160037711هناعال علي هالل14214151

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1412

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1399.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-11طرطوس10280006139دالل غانمرغد حكمت مرهج14214152

1412

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-20طرطوس05180031686عواطفهديل أكرم حسن14214153

1412

3
معهد2002-01-10طرطوس10160105370سميرهمايا كريم عمران14214154

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال78.4120210مصارف وتأمين

1412

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-25طرطوس10280002541ماريهمنال احمد احمد14214155

1412

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال288.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-12طرطوس10220009720هويدهرشا عيسى حسن14214156

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1412

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1520.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15درعا12010093132سليمهامنه محمد الحمصي14214157

1412

7
الال250.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-03-26طرطوس10090023672أمل غنامميرفت شعبان وسوف14214158

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

1412

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-20الالذقية06010139373سوسنألين سامر نادر14214159

1412

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010105527نجاةهزار شعبان ونوس14214160

1413

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-16طرطوس10010002555مديحه المحرزتهاني شهاب الدين المحمود14214161

1413

1
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1629.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-25طرطوس10150002006فراتهبه عيسى عطيه14214162

1413

2
الال254.0019880كهرباءثانوية صناعةثانوية1968-06-19طرطوس10010069344خضرهرجاء يحي سليمان14214163

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1413

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال1682.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-04طرطوس10160006806رضيه ابراهيمحسن عدنان يوسف14214164

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1413

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10170001763سعاد بريديهبه مالك بشير14214165

1413

5
معهد1998-01-05طرطوس10040007694منىمحمود عدنان دغمه14214166

المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9520211زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1413

6
معهد1996-01-15طرطوس10100017105ثناءليليان صالح نور الدين14214167

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.0420180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1413

7
معهد1997-08-18طرطوس10280004466سمرمحمود حكمات ابراهيم14214168

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9120183ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1413

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال1632.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10280006137داللرهف حكمت مرهج14214169

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1179

1413

9
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-04-13طرطوس10160110600انتصارمياسه حسام الدين اسماعيل14214170

1414

0
معهد1995-08-19طرطوس10040015854فدوىصفاء عابد شلوف14214171

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال87.3120160تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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1414

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020038علميثانوية عامةثانوية1984-11-20طرطوس10180001618نادياميسم رمضان عيد14214172

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1414

2
الال273.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-13الالذقية06100030988منيراعفراء عبد العزيز علي14214173

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
410كاتب ماليوزارة النقل1023

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1414

3
معهد1984-03-01طرطوس10220029145لومازريم احمد حسن14214174

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.2920060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1414

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20طرطوس10090050563خطيرهرانيا غسان عباس14214175

1414

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حماه05160049088ابتساممريم يونس شنتير14214176

1414

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-25طرطوس10040017829نهاد محمدسوزان محمود جنود14214177

1414

7
14214178

خديجه عبد الرحمن عبد 

الرحمن
413كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-26طرطوس10010128818نديمه

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1414

8
معهد1989-04-08طرطوس10150008049غيدىسحر محمد خزامه14214179

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.0020120مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1414

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25طرطوس10050011894هدى نور الديننهى حسن تيشوري14214180

1415

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10050012503ابتسامرونذا محمد تيشوري14214181

1415

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-16السويداء10100016863فلايرمروه اسماعيل اسماعيل14214182

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1415

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-01طرطوس06090129751هنابراءه شريف أبو غبره14214183

1415

3
الال2805.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-08-26طرطوس10220045262جمانهشعبان علي علي14214184

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1415

4
معهد1995-02-25طرطوس10160103922وجيهارنيم احمد حسين14214185

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.4320150

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1415

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-05-03حماه05150033381زكيه ديبأمل حسن يونس14214186

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1415

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01طرطوس10040004157نجاح يوسفرؤى فهد خضور14214187

1415

7
معهد1984-05-01طرطوس10160120834جميلهرباب شريف حمدان14214188

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.8720040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1415

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-02-12طرطوس10170017189ماريراميا محمد علي14214189

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1415

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01طرطوس10090023131تمره حمدانملكه زاهر علي14214190

1416

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال167.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-05-19طرطوس10090030894سعدىمناهل احمد فياض14214191

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1416

1
معهد1981-01-01طرطوس10260031447توفيقهنسرين محمود ديوب14214192

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.6620010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1416

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1970-11-05طرطوس10040000616باديهاميره رمضان سلوم14214193

1416

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1932.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-27طرطوس10010088613هياملمى حسن سليمان14214194

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1416

4
الال255.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-03-02طرطوس10260014446حوالجين علي احمد14214195

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1416

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1505.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-07طرطوس10010060459مفيدهبتول كامل أحمد14214196

1416

6
معهد1989-06-08الالذقية10220017566عفافهبه محمود عباس14214197

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5720110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1416

7
معهد2001-01-01طرطوس10260018065سهيالصبا علي خلوف14214198

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال75.5320210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1416

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01طرطوس10230029729ريملما فؤاد عروس14214199

1416

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1437.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-29الالذقية06110067729سميرهمرح عادل عبد هللا14214200

1417

0
الال2469.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-18طرطوس10090024009هند االصالنيآيه كمال ميهوب14214201

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1417

1
معهد1984-07-10طرطوس10160124725نهالرشا كاسر عيسى14214202

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6220040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1417

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-18طرطوس10270014809كاملهرؤى علي اسبر14214203

1417

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-15طرطوس10220027063هيامربى موسى عيسى14214204

1417

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2091.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-23طرطوس10150003737نزيههاسماء سميع سالمه14214205

1417

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2172.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25طرطوس10110032221سميامريم عيسى الليمون14214206

1417

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال1813.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10150010309نجوى عبدهللازينه محمود بدره14214207

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1417

7
وزارة الكهرباءالال286.0019973كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-04-04طرطوس10010025614بديعه بربرفادي علي محمد14214208

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1417

8
معهد1988-03-01طرطوس10120000783ناهينعمت احمد ابو اسعد14214209

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1417

9
معهد2001-01-31طرطوس10220011515ناديالجين عمار عمار14214210

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.8720210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1418

0
معهد1983-08-12طرطوس10270018566لمعهرونزا احمد سلوم14214211

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.6620040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1418

1
معهد1991-02-02طرطوس10040017314كوكبسمارة احمد عبدالرحمن14214212

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.9020130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1418

2
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-06طرطوس10020024822منيفه ابراهيمعال محمد داود14214213

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1418

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06طرطوس10260024085مهىراما شريف صالح14214214

1418

4
معهد2002-01-01طرطوس10090015920زكيهحال عز الدين العتيق14214215

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال85.6020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1418

5
الال312.0020020تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1983-10-09طرطوس10010016567فائزهابراهيم احمد منصور مرعي14214216

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1418

6
الال2567.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-15طرطوس10010106762نجودمياده سلمان شعبان14214217

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1418

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020088علميثانوية عامةثانوية1987-09-20طرطوس10090005481منيرهابراهيم يونس فضه14214218

1418

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1553.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-05طرطوس10030020909سعادغنى علي سليمان14214219
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1418

9
الال237.0019973ميكانيكثانوية صناعةثانوية1978-11-11طرطوس10140007925زينبمجد احمد خونده14214220

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
219

1419

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10طرطوس10090011837مجدلينعال أديب زاهر14214221

1419

1
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1469.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-10طرطوس10280006970فاطمةمهند يوسف حسن14214222

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

1419

2
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-09-02طرطوس10120010531شفيقهشاديا محمد ميهوب14214223

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1419

3
معهد1997-09-10طرطوس02010288536مهاديانا لطفي زين الدين14214224

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال65.0620190شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1419

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-08طرطوس10170035966كوكب حسينأدال ابراهيم درويش14214225

1419

5
معهد2001-01-01طرطوس10260030458ليلىزينة نديم يوسف14214226

المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.0620200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1419

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15طرطوس10050000075آمنه يوسفبشير محمد يوسف14214227

1419

7
معهد1987-02-18طرطوس10030009921ساميةمحمد علي عباس14214228

المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.9120076تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1419

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10090115515مجدلين سليمانصبا اديب زاهر14214229

1419

9
معهد1997-06-05طرطوس10260034761غادهايهم محمد عبود14214230

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.0420183تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1420

0
معهد1995-01-01حماه05150023714حياهسوسن حسين بلول14214231

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.3720140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1420

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-01طرطوس10040023564سهىسندس صالح كناج14214232

1420

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1444.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-05طرطوس10260010844رؤىحال أحمد حسن14214233

1420

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2351.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-19حماه05190008241الهامامل احمد سلمان14214234

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1420

4
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال263.0020121علميثانوية عامةثانوية1994-05-15طرطوس10100035184ثورهعلي رفعت رمضان14214235

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1420

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-08حلب02020521232سهامضياء محمد ياسين تسقيه14214236

1420

6
معهد1997-06-20طرطوس10250006485سميهرنيم كمال حسين14214237

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال68.3620190المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1420

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-29طرطوس10010165129سهام محمدساره حيدر علي14214238

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1420

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1797.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20حلب02020470838سهامفاطمة محمد تسقيه14214239

1420

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-28طرطوس10270019587ليلىخولة علي اسماعيل14214240

1421

0
معهد1991-10-04طرطوس10010119520ابتسامأريج يونس علي14214241

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.3620110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30طرطوس10090094392سناءيارا علي وسوف1421114214242
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1421

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-25حمص04080002841نهادرانيا محمود بدور14214243

1421

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020198أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-10طرطوس10020041970فاطمهمنصور حسن احمد14214244

1421

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال339.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-02-27طرطوس10090041964نهادثناء رفيق عمار14214245

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1421

5
معهد2002-01-01طرطوس10160124310يمنىانغام عبدالسالم اسعد14214246

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال85.5320210معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1421

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-08طرطوس10110022469جميلةيسرى احمد عبود14214247

1421

7
معهد1996-07-12طرطوس10160116429يسرىوالء منير ملحم14214248

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال89.2920160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1421

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1830.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-05طرطوس10010099962ورده مصطفىلودي محمد سعده14214249

1421

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10050005324سميهعبير علي حسين14214250

1422

0
معهد1999-02-10طرطوس10260002534سمريارا حسن خضور14214251

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال67.8920210أسواق مالية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1422

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-12طرطوس10220037303سمرلينا طه حسين14214252

1422

2
نعمال2906.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-01-02طرطوس10160053254اسماء عليبشار حسن سليمان14214253

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1422

3
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2294.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-17طرطوس10110008988سهيالهديل نبيل حسن14214254

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1422

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1862.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-05طرطوس10230013241سوسن حمودبتول محمد ابراهيم14214255

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1422

5
معهد1986-01-01طرطوس10270008531حسناهال علي برهوم14214256

المعهد التقاني 

الزراعي
الال76.5420050علوم أغذية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1422

6
معهد2001-01-01طرطوس10090073657احالمزينه عيسى حلوه14214257

المعهد التقاني 

الصناعي
الال81.4620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1422

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-06طرطوس10220014316نبيلهزينه حسان محمد14214258

1422

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020092علميثانوية عامةثانوية1990-12-03طرطوس10170039334نهاد سلومأسامه صالح شمالي14214259

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1422

9
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال120.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-10-14طرطوس10160022632نجله محمدعلي محمود اسماعيل14214260

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1423

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية06200081788هدىلبنى حيان صقور14214261

1423

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01طرطوس10280013442يسرىساره جابر علي14214262

1423

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10020003114هندختام هالل نزهه14214263

1423

3
معهد1985-02-14طرطوس10090040251اسعافرشا زهير سعود14214264

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال70.6920070محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1423

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-02-10طرطوس10240006348غادهأناة سعد ابراهيم14214265

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1423

5
معهد1986-08-02طرطوس10160055149حسناءابراهيم احمد عيسى14214266

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.9520062تدفئة مركزية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1423

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1902.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-14حماه05190005768مياداهبه محمد محمد14214267

1423

7
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2293.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-20طرطوس10220030250براءهعال سامر راشد14214268

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1423

8
الال2568.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-20طرطوس10140014109رجاءاياد هيثم عبد هللا14214269

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1423

9
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01طرطوس10120004508شهيده محمودسها علي ابراهيم14214270

1424

0
معهد2001-10-17طرطوس10260007667هندامل حسن السيد14214271

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال72.9020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1424

1
الال3059.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10110009164سهيالحنان نبيل حسن14214272

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1424

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2196.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10090068659منتهىمي احمد زاهر14214273

1424

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-23طرطوس10130008934زكيهبرجيت فاتح حسن14214274

1424

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2072.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-05طرطوس10160056803رائدهصبا دمر خضر14214275

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1424

5
معهد1989-09-10طرطوس10220041428منىبراءه علي محمد14214276

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.1920100زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1424

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10030040463مديحه عليفاطمه علي ديوب14214277

1424

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-03طرطوس10250004505دعدمريانا سهيل سليمان14214278

1424

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1727.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-21طرطوس10130012512هويداايفافا وليم حسن14214279

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1424

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-23طرطوس10270007051سميعه فخوررزان محسن ابراهيم14214280

1425

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-04طرطوس10160135818غادهيارا فائز زيزفون14214281

1425

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-15طرطوس10230003937اميره ابراهيمنور حسن شدود14214282

1425

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15طرطوس10220025102نجيبه وسوفبراءه ابراهيم سليمان14214283

1425

3
معهد1980-04-20طرطوس10230020279جميلهنظيره عيسى يوسف14214285

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.5120060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1425

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28طرطوس10020035981هويدىماكي مصطفى سلمان14214286

1425

5
معهد1986-10-20طرطوس10230018540حنانمنار عدنان خضور14214287

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال73.7220060

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

1425

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1520.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-28الالذقية06090035644هياماماني عبد الحكيم عباس14214288

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1425

7
معهد1985-04-04طرطوس10270016852حياةبيداء محمد خليل علي14214289

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1425

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-15طرطوس10090022436نادياريم عيسى جوهرة14214290

1425

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1889.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-20حماه05190005771وفاءميس ابراهيم محمد14214291

1426

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1971.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020033993تغريد  ابراهيمهديل احمد ابراهيم14214292

1426

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01طرطوس10230025220كوكبروال نعمان حمدان14214293

1426

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2469.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس04040001460فداءرنيم شكيب ابراهيم14214294

1426

3
معهد1996-05-26طرطوس10160058175نظيرهاحمد هيثم يوسف14214295

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3520183تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1426

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-26الالذقية06090035638هيام كاسوريمي عبد الحكيم عباس14214296

1426

5
نعمال140.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-19طرطوس10160046348غادهحسن تيسير احمد14214297

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1426

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-19طرطوس10220038848لوماز حسنرشا احمد حسن14214298

1426

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2224.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-26طرطوس10250007234ريمارهف مصطفى حيدر14214299

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1426

8
وزارة الكهرباءالال3679.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10140015257املموسى عصام ملحم14214300

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1426

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال1919.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-09-27طرطوس10160049815جناةبانا احمد حسن14214301

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1427

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01طرطوس10090041008عليامنى حبيب سويدان14214302

1427

1
معهد1979-01-11طرطوس10130008925مريمنداء محمد حسن14214303

المعهد التقاني 

الزراعي
الال69.0019990زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1427

2
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2114.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020034006تغريدمايا احمد ابراهيم14214304

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1427

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال340.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-12-28طرطوس10110017157يمنلينا محمد صارم14214305

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1427

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020032أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-05طرطوس10250003011نورا احمدحسين عبد الكريم ابراهيم14214306

1427

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-16طرطوس10250004501دعدفرح سهيل سليمان14214307

1427

6
معهد1987-06-15طرطوس10160058727نجالثناء محمد ميا14214308

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.6820080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1427

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-01طرطوس10010156552ليلىميرنا نبيل حسين14214309

1427

8
413كاتب اولوزارة الماليةنعمال136.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-08طرطوس10220032440نجاح مصطفىهنادي يوسف حمدان14214310

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1427

9
معهد1997-01-01طرطوس10100016538هدىديما غازي مصطفى14214311

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال74.2520160حوسبة صناعية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1428

0
الال1919.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-27طرطوس10160132078سعاد طنبريآيه خالد ابراهيم14214312

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1428

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020003أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-11طرطوس10220033069جوليا معروفعلي حامد معروف14214313
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1428

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1871.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-28طرطوس10160040019ربىليلى محمود عاصي14214314

1428

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2302.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس06110036809دالليانا سليم ادريس14214315

1428

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-04طرطوس10040006745كوسرحسن علي ابراهيم14214316

1428

5
413كاتب اولوزارة الماليةالال1859.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-12-01طرطوس10230017979مفيدهمرح عيسى يوسف14214317

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1428

6
الال299.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-02-17طرطوس10090114074عزيزةبشرى نبيه حسن14214318

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1428

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-01طرطوس10250006955سهامداليا نظير معال14214319

1428

8
الال112.0019990علميثانوية عامةثانوية1977-02-23طرطوس10280015257حليمه يوسفنسرين جهاد ميهوب14214320

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1428

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال1969.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-08طرطوس10160110652رانياأروى ابراهيم مصطفى14214321

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1429

0
معهد1980-09-05طرطوس10180009698سعدهانعام ابراهيم ديب14214322

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.3820000تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1429

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-14طرطوس10090007087وفاء حمودينجوى محمد ابراهيم14214323

1429

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-30طرطوس10180001698منىشعيب فؤاد احمد14214324

1429

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال271.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-07-10طرطوس10160123560فاديا اسماعيلربوع نديم حسين14214325

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1429

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-06طرطوس10140012980اورينب بدرهشذى خليل بدره14214326

1429

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-23طرطوس10220011110سميرههيفاء سليمان محمود14214327

1429

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10280006207هيامنهى نديم جمعه14214328

1429

7
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال131.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-15طرطوس10010036902نجاحهنادي عطا صالح14214329

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1429

8
معهد1987-07-10طرطوس10110000643تمرهنسرين ياسين علوان14214330

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.5920090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1429

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10طرطوس10020017442ضحى عليسوار سمير ونوس14214331

1430

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-24طرطوس10090116861عزيزهتغريد نبيه حسن14214332

1430

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال230.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-11-22طرطوس06100028166حياةليالس يوسف محمد14214333

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1430

2
الال3849.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-15طرطوس10010021131سهامرهف احمد يوسف14214334

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1430

3
معهد1988-10-25طرطوس10160020997نجاحناهد محمد فحيص14214335

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
نعمال71.1120100األسواق المالية

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

214محاسبوزارة الكهرباء128منشئ رئيسي

1430

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01طرطوس10100036296ابتسامريم داؤد ابراهيم14214336
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1430

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-13طرطوس10010164048نديمهدالل محمد حمود14214337

1430

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-07طرطوس10160153991جنيتوسام محمود سليمان14214338

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1430

7
معهد1977-01-08طرطوس10180005590سعدهربى ابراهيم ديب14214339

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.5019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1430

8
معهد1988-09-05طرطوس10110009907سهامايلين ايليا ابراهيم14214340

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
214محاسبوزارة الكهرباءالال61.7220100محاسبة

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
127منشئ رئيسي

1430

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05طرطوس10010111165جميلهنسرين ابراهيم مصطفى14214341

1431

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-07طرطوس10090006895حنيفه العليمحمد عبد الرزاق ابراهيم14214342

510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2094.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الالذقية06110006673حليمه حيدرمريم غسان عيد1431114214343

1431

2
وزارة الكهرباءالال3084.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-05-21طرطوس10160109217نهادزياد غسان محمد14214344

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1431

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-16طرطوس10090078390رجاءريم حسن احمد14214345

1431

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2554.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-07طرطوس10270002929ودادنور وهيب سليمان14214346

1431

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2280.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-08طرطوس04060006303مها سليمانديما احمد سليمان14214347

1431

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10050014667نبيها طريفهفداء غانم عيسى14214348

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1431

7
معهد1999-01-16طرطوس10160065625رجاءشيرين راتب عباس14214349

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.4720180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1431

8
معهد1990-08-10طرطوس10260002510عزيزهغنوه سهيل خضور14214350

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.5020120تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1431

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30طرطوس10040011004سهيالمي عبود ديوب14214351

1432

0
الال3033.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-07-15طرطوس10010060245أمل حسنبتول هيثم عيسى14214352

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1432

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2445.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-10طرطوس10160059012زينههناء محسن سليمان14214353

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1432

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-12-11طرطوس10250007561بديعهسليمان عاطف عبد هللا14214354

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1432

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-15طرطوس10160100430سهام الحايكعبير سعد هللا خضور14214355

1432

4
معهد1994-06-01طرطوس10220038286وسيلههبه صادق خضور14214356

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1432

5
معهد1996-08-27طرطوس10010083435سهاماحمد حسن الطويل14214357

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.4120192تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1432

6
معهد1982-01-15طرطوس10020040702زينيفراس بدر حمدوش14214358

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.6120030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1432

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10طرطوس10220015232سعاداعتدال ياسين طويل14214359

1432

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-27طرطوس10010078368نبيلهدارين عادل نعمان14214360

766 من 554صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1432

9
معهد1999-01-01طرطوس10220017655يسرىعمار سامي ادريس14214361

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال65.5020200

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1433

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-10طرطوس10250004492مونيكاحنان محمود سليمان14214362

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1433

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1726.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10100017220سجيعهغياء شاهين علي14214363

1433

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2008.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-14طرطوس10090048979حسيبهميرند غسان محمد14214364

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1433

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.00201810أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-02طرطوس10010115721نهاد وسوفمحمد حسن نزق14214365

1433

4
معهد1976-01-09طرطوس10270002115وجيههعائده خضر صالح14214366

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال60.4019960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1433

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-24طرطوس10010086590ليلىرلى عماد اسماعيل14214367

1433

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-05طرطوس10240009537دولت درويشجوسلين عبد المجيد حسن14214368

1433

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-01دمشق01040011778مريمديما اديب ابو شعر14214369

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1433

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160000241مهازينه وجيه علي14214370

1433

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2334.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-07حماه05150041003انتباهمقداد مدحت حسن14214371

1434

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال197.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10100013559رجاءمرام محمد العلي14214372

1434

1
معهد1999-10-01طرطوس10240004263رويدهآيه هاني سلمان14214373

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.0020210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1434

2
معهد1986-01-06طرطوس10100013026نوالسالم عز الدين محمد14214374

المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.9320060تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1434

3
وزارة الكهرباءنعمال242.0020053كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-03-01طرطوس10280002317سميعه عمارعالء عزيز صالح14214375

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1009فني كهرباء

1434

4
معهد1994-01-29طرطوس10010118355سهامدعاء مرشد معيطه14214376

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.4020130تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1434

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-07طرطوس10050007462ثنيهدينا محمد الحائك14214377

1434

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15طرطوس10270004524سهام ديوبريم محفوض اسعد14214378

1434

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1728.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01طرطوس10240007226بشرى ديوبريم مظهر وسوف14214379

1434

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1792.0020173علميثانوية عامةثانوية1998-08-21طرطوس10010063014سحريونس كمال اسماعيل14214380

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

1434

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1702.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-20طرطوس10020007734وفاء الظماطينغم جهاد عبيدو14214381

1435

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-09طرطوس10090041993مفيدافاطر عدنان سلوم14214382

1435

1
معهد1998-02-20طرطوس10220040789آمنههبه يوسف وسوف14214383

المعهد التقاني 

الصحي
الال77.7020180صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1435

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10020015261فاطمةسليمان نبيل ريشه14214384

1435

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-13طرطوس10220043695نيليانيرمين مصطفى شقره14214385

1435

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-25حماه05050047227ندىناهد اسماعيل زيدان14214386

1435

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-05طرطوس10010082479سجيعهخديجه يوسف محمد14214387
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1435

6
معهد1982-07-10طرطوس10010118954حسيبهسناء خالد العيسى14214388

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.0120030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1435

7
معهد1983-08-01طرطوس10090017650جميلهعلوه احمد حسن14214389

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.1120050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1435

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2212.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-23طرطوس10040000374نداءيارا عدنان ابراهيم14214390

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1435

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10طرطوس10090017675جهينهزين يوسف ميا14214391

1436

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال1806.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10110002173لواحظهبه يوسف حسن14214392

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1436

1
معهد2000-01-03حمص04120091326نوالمحسن اسعد فرج14214393

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.6920210ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1436

2
معهد1985-11-16طرطوس10010050594كوكبلميس علي منصور14214394

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال75.3520060

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1436

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10010143863هدى احمدوالء توفيق شدود14214395

1436

4
الال3269.0020160تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1998-05-21طرطوس10010131653جميله حبيبعلي محمد علي14214396

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1436

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020105أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-12طرطوس10090050291وجيهامجد عيسى شدود14214397

1436

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-05الالذقية06100006614هدىداليا ابراهيم امون14214398

1436

7
معهد2000-01-01طرطوس10240015521ثناءجيهان منجد عباس14214399

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.8820200مصارف وتأمين

1436

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1962.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-25طرطوس10010093291ليناسالي سامر دغمه14214400

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1436

9
معهد1989-01-01طرطوس10040024139سعادمايا اسكندر حمد14214401

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3220090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1437

0
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1548.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-01-03طرطوس10240020550سمربالل أسد رسالن14214402

1437

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1946.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-27طرطوس10010136241فداءمايا محمد مصري14214403

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1437

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2349.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10230026967نواظركفاح عادل حسن14214404

1437

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال201.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10240015122حسنهيونس محسن حسن14214405

1437

4
الال315.0019963كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-01-01طرطوس10180006695منتهىعلي محمود منصور14214406

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1437

5
الال155.0019960علميثانوية عامةثانوية1979-06-05طرطوس10160030394خضره عبد الحميدمالك محمود يونس14214407

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1437

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-15طرطوس10090050114سميرهاروى يوسف ضوا14214408

1437

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-26طرطوس05070008649ابتساملمى اسعد االحمد14214409

1437

8
معهد1994-09-28طرطوس10240013769ليلىحيدر يعرب علي14214410

المعهد التقاني 

الصحي
الال80.7320140صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1437

9
الال2873.0020173كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-10طرطوس10120008977مريم شعبانمحمود علي زيدو14214411

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1960

عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

1438

0
معهد1982-09-10طرطوس10020024575الهامهاني علي محمد14214412

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال82.9920078

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني
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1438

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال127.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-01-01طرطوس10180004900نادياريما محمود صالح14214413

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1438

2
الال286.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-01طرطوس10100003387هالهنورا حسان درويش14214414

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1438

3
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1684.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090017980انتصارمحمود عبد الحميد شعبان14214415

1438

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1304.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10260037633علياراما عبد الحميد ابراهيم14214416

1438

5
الال293.0019920حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1974-12-05طرطوس10090022400بديعافاتح سليمان جوهرة14214417

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1438

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال2002.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10150013083فاطمه سالميسوزان وجيه زينه14214418

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1438

7
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1785.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160141607فيروزثائر صالح حامد14214419

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

1438

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2114.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-11طرطوس10270014198بشرىرغد حسن خليل14214420

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1438

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-03-08طرطوس10010008626ناديا نعمانميس عيسى قرش14214421

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1439

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1471.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10020023837ليلى ياسينهنيده علي خليل14214422

1439

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-19طرطوس10100019673عبلهرهف احمد صالح14214423

1439

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10050026440فداءميرا محمد محي الدين14214424

1439

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10230015616ناهدريم رجب حسين14214425

1439

4
معهد1996-01-05طرطوس10270020043ففرونياإيثار حسين رجب14214426

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.9420160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1439

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10090047959شهيرهايفلين محسن شداد14214427

1439

6
الال321.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-10-28طرطوس10160049514سالمديما يوسف حزوري14214428

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1439

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-26طرطوس10090043963رقيهرهام غسان سليمان14214429

1439

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال227.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10250004683دعد عبد الكريمرزان احمد يونس14214430

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1439

9
الال3567.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-07-27طرطوس10270020401اديبهصبا بسام عمران14214431

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1440

0
معهد1990-03-14الالذقية06110033460يسيرهياسمين احمد حسن14214432

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.8620130تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1440

1
معهد1991-04-18طرطوس10160113097عدراءريهام محمود دال14214433

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.4520180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1440

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1934.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10020015139سميحهنور اسامة محمد14214434

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1440

3
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2126.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-23طرطوس10270023879هدىبشرى ابراهيم اسماعيل14214435

1440

4
الال3734.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-01-04طرطوس10260037485ليلىعلي بسام سليمان14214436

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك
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1440

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06طرطوس10160051639نواللينا دباح عبدو14214437

1440

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1704.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-03حماه05190034532الهام سلمانمنار احمد سلمان14214438

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1440

7
الال246.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-09-12طرطوس10220047508دوال شنبورعال محسن اسعد14214439

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1440

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019992أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-12طرطوس10170037039سعاديامن يوسف محمد14214440

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1440

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-26حمص04120112628هاالوالء حيدر اسكندر14214441

1441

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-16حماه05190001684كتيبهبشرى رمضان محمد14214442

410كاتب ماليوزارة النقلالال323.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-20طرطوس10140010565سميرهمياده امين جلول1441114214443

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1441

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-14طرطوس10110000484نهادمرام محمد سلطاني14214444

1441

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1630.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200094158لمىزينه اسامه نمره14214445

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1441

4
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1773.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-02طرطوس10170032337اسامهخليل علي علي14214446

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1441

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال134.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-09-09طرطوس10090051450فاطمه روميهوفاء عزيز حلوم14214447

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1441

6
معهد1995-04-02طرطوس10020037253سكينهمحمود مزيد وسوف14214448

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال65.6920165المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل7مراقب فني

1441

7
الال304.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-07-24طرطوس10090017620كوثرالهام منير الشيخ14214449

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1441

8
معهد1977-02-20طرطوس10150002647سلمىميليا علي صالح14214450

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1441

9
معهد1994-11-16طرطوس05020151340سميرهعبير علي الشعبان14214451

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال63.3020160المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1442

0
معهد1995-06-08طرطوس10240012190انتصارعيسى أحمد فالره14214452

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.2820174معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

1442

1
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-19حماه05190019702هاالقمر عبد الرحمن بلول14214453

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1442

2
معهد1993-01-05طرطوس10160036854سكيبايوسف سليمان رمضان14214454

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6620173ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1442

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-28طرطوس10260028460سميرهفرح امين نده14214455

1442

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-01طرطوس10090028025دودع عثمانفاطمه عبد هللا عثمان14214456

1442

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25طرطوس10090046741ناديالوزيانا عدنان الحامض14214457

1442

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-11-16طرطوس10250000940سميرة يوسفندى يوسف سليمان14214458

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1442

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-11طرطوس10040025939ريمهصبا محمد ابراهيم14214459
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1442

8
معهد1994-01-05طرطوس10220015168سميحههاجر راضي راضي14214460

المعهد التقاني 

الصناعي
الال82.6120140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1442

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1359.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12طرطوس10010085596جميلهسراء علي زعرور14214461

1443

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-17طرطوس10160059026زينهلونا محسن سليمان14214462

1443

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2319.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-20طرطوس10090014626عائدهمرام غسان ونوس14214463

1443

2
412كتاب اولوزارة الماليةالال1817.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-03طرطوس10280014962فدوهمحمود عبد اللطيف صالح14214464

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1443

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10طرطوس10090006261منتهى ابو خشبنتالي محمد عتيق14214465

1443

4
معهد1998-03-16طرطوس10020033996سميرهمحمود بسام ابراهيم14214466

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.7820212محاسبة

1443

5
665عامل نجارةوزارة الدفاعالال286.0020005نجارةثانوية صناعةثانوية1982-05-02طرطوس10160059772حياةعلي بديع حزوري14214467

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1443

6
معهد1985-11-01طرطوس10160152493مهاعالء منذر حسن14214468

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.05200710

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1443

7
412كتاب اولوزارة الماليةالال202.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-04طرطوس05170013298سهيله محسنناهد يوسف سلوم14214469

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1443

8
معهد1996-02-10طرطوس10260012286نجوىعلي ياسين ونوس14214470

المعهد التقاني 

الصناعي
الال61.5120203ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1443

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-03طرطوس10220045984شهيرهرنين احمد عديس14214471

1444

0
الال2910.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-01طرطوس10220045988شهيرهفاطمه احمد عديس14214472

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1444

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020024أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15طرطوس10010105364هدىعلي عبد الرحمن حسن14214473

1444

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-02طرطوس10090011235رابيهسوسن زهير شاهين14214474

1444

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال231.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090078164زكيهعليا حميد شمعه14214475

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1444

4
معهد1986-09-08طرطوس10280015910ودادرحاب احمد ميهوب14214476

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال71.7420060

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة1مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1444

5
الال402.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-07-26طرطوس10050012827نجواريتا جهاد تيشوري14214477

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1444

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2468.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-27طرطوس10040021659نظيرهريم مصطفى حسن14214478

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1444

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2064.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25طرطوس10090078846مديحهنور مصطفى مقصود14214479

1444

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال308.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-07-23طرطوس10160050522صباح ملحمرهف غسان حسن14214480

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1444

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10090085656هتافوئام سمير رحال14214481

1445

0
معهد1990-01-18طرطوس10020020885عائدهعزيز سلمان علي14214482

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.6320116تأمين

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب
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1445

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال117.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-04-23طرطوس10230019509يسرىريم كمال ابراهيم14214483

1445

2
معهد1996-01-21طرطوس10160032702اديبااحمد عماد حيدر14214484

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.8420172تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1445

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-13طرطوس10220000898رادهمنال احمد خطيب14214485

1445

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-15طرطوس10160096452ثمر مرادشميرنا عدنان هداد14214486

1445

5
معهد1997-01-01طرطوس10110001746صفيهرنيم وهب سلطاني14214487

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال72.6820160إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1445

6
وزارة الكهرباءالال3289.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-08-26طرطوس10030001503بتولعلي بسام ادريس14214488

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1445

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08طرطوس10100017583عفافصالح سمير محمد14214489

1445

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10040017950مي عليميس حسين عبد الرحمن14214490

1445

9
وزارة الكهرباءنعمال259.0020084ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-02-01طرطوس10160014551بديعهعادل يونس حسن14214491

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1446

0
معهد1982-05-20طرطوس10230024591هدىنسيم محمد حسن14214492

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.8920054تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1446

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02طرطوس10020011039منيره ديبعفاف عادل حماد14214493

1446

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1565.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-26طرطوس10160122511امنههديل خضر خضر14214494

1446

3
الال2950.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-01طرطوس10220045991شهيرهرغدا أحمد عديس14214495

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1446

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-02طرطوس10010135634ريمهمياسه انيس سعيد14214496

1446

5
الال292.0020000حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-01-10طرطوس10270010965اسمهانبسام علي ملحم14214497

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

1446

6
معهد1987-01-10طرطوس10020005126هياميوليانا احمد الهيفي14214498

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.0620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1446

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01طرطوس10090113202نهادسارا نادر دويبه14214499

1446

8
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1849.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-15طرطوس10110017140امالآالء امين سلطانه14214500

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1446

9
412كتاب اولوزارة الماليةالال237.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-02طرطوس10270006437رؤىعالء ياسر صارم14214501

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

1447

0
معهد1993-07-10طرطوس10240018628فائزهظبياء جودات أحمد14214502

المعهد التقاني 

الهندسي
الال73.8120140المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1447

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20طرطوس06200018828ريمهيمن سلمان الصارم14214503

1447

2
معهد1992-03-19طرطوس10110023089روعةانسام ابراهيم نجيمة14214504

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.2320120أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1447

3
معهد1996-03-24طرطوس10090052749نجاهرغد رفيق بلول14214505

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.5820160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1447

4
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2307.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-20طرطوس10010118258سهادمجد علي ونوس14214506

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
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1447

5
الال155.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-03-11طرطوس10010202380ليلىمارلين علي مصطفى14214507

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1447

6
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2287.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-19طرطوس10220043562لينا ابراهيمنسرين محمود ديب14214508

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1447

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01طرطوس10250006855احالماميره يونس محمد14214509

1447

8
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال137.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-11-05طرطوس10090122523خديجهنوميس احمد ضاحي14214510

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1447

9
معهد1992-01-02طرطوس10030030161وفاءيارا طالل هيفا14214511

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1448

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2038.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-28طرطوس06110076047شاهيسمر عبد اللطيف ونوس14214512

1448

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-30طرطوس10040023810سميه اسدمحمد سلمان اسد14214513

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1448

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010130376سميرهزهره احمد علي14214514

1448

3
الال136.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10010109416سعادسامي محمد ونوس14214515

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1448

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-07طرطوس06090049187عواطفبراءه مالك منون14214516

1448

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-18طرطوس10160122540امنهعلي خضر خضر14214517

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1448

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2263.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04طرطوس10030037151ميولسمر صادق ابراهيم14214518

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1448

7
معهد1991-04-01طرطوس10120003733علياعلي جميل غانم14214519

المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال69.6520164تخدير

1448

8
معهد1993-03-08طرطوس10110028001عائدهريم وفيق اسماعيل14214520

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال75.3820130مطبخ وحلويات

1448

9
معهد1975-09-17طرطوس10160010569فضهلينا علي دربو14214521

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال56.7119980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1449

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10090088129غادهيوال محمد كلتوم14214522

1449

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس10220024634مها داؤدوالء جمال داؤد14214523

1449

2
معهد1980-12-02طرطوس10260008416فاطمةأريج محمد يوسف14214524

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.8220110مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1449

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10040014590ليلىرئام احمد حسامو14214525

1449

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20طرطوس10130000825نعمتداليا عدنان عصفورا14214526

1449

5
معهد1989-07-01طرطوس10260019818سوريامنيره محمود محمد14214527

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.3520130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1449

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2208.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160079965يسرى خالدغوى سمير ابراهيم14214528

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1449

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-20طرطوس10280009228أرينبحنان حسين سالمه14214529

1449

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2181.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-31طرطوس10040011953ليلىعلي حسين بدور14214530

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1449

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10130012954نهال فياضابراهيم سعد فياض14214531

1450

0
معهد1996-06-25طرطوس10160079312ميلياايناس حامد يوسف14214532

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال64.3020170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1450

1
معهد1987-05-15طرطوس10100005774منيرههدى محرز محمد14214533

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6420080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1450

2
الال1778.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020035837نجوداليسار حسن مهنا14214534

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1450

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2206.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01درعا12010068570منىمادلين محمد خير رسالن14214535

1450

4
الال287.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-06طرطوس10010090614فتاةسوسن يحي محمود14214536

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1450

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-20طرطوس10010090613فتاةعال يحي محمود14214537

1450

6
معهد1978-05-06طرطوس10010084596نديمههنادي ابراهيم شموط14214538

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال81.7519980اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1450

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2261.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-12طرطوس10090101523انديراساندي ذاكر رستم14214539

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1450

8
معهد1974-05-10طرطوس10030009975مسيكهرحاب سعيد جنوب14214540

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال64.0019950

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1450

9
الال231.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-05طرطوس10030012529سعاد سليمانروزه جبرائيل جاسر14214541

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1451

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-15طرطوس04010778454سميرهنرمين محمود ورد14214542

معهد1997-01-01طرطوس10010146422اعتدالهناء ناصر سليمان1451114214543
المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال77.0420180محاسبة

1451

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25طرطوس10170021291نهادعالم معن مرعي14214544

1451

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1856.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010008322وحيدهنورا صالح ابو علي14214545

1451

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال135.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-06-21طرطوس10030037141ربابميول حسين نعوس14214546

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1451

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10120016487وهيبهفاديه محمد فتيحه14214547

1451

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05طرطوس10160051316ليلىياسمين علي خليل14214548

1451

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05020079619كوثرهبا سليمان االحمد14214549

1451

8
الال314.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-12-13طرطوس10160074310مريم اسعدعال جميل احمد14214550

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1451

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-12طرطوس10090057894سميرهسهير نديم بالل14214551

1452

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20طرطوس10130012732جهينهريم موسى عطيه14214552

1452

1
معهد1993-02-09طرطوس06110037122اسمهانعالء مالك ابراهيم14214553

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.0820172تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1452

2
الال3226.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-05-25طرطوس10140007630مهالونا علي رقيه14214554

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1452

3
الال2200.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-05طرطوس10010137450اميرههديل نسيم حسين14214555

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1452

4
معهد1997-03-08طرطوس10010089150منىدياال علي محمود14214556

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.8920190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1452

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-12طرطوس10030012285مفيدهرنا ابراهيم سعد14214557

1452

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10040002187ثناءرهام أحمد دغمه14214558

1452

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10040017021نجوى غاليحنين علي غانم14214559

1452

8
معهد1998-03-30طرطوس10160112887اسمهاناسامه ابراهيم ابراهيم14214560

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8820191تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1452

9
معهد1989-02-01طرطوس10090080246مسيكهرقيا صالح عيسى14214561

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال66.9920120المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1453

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-22حماه10030017316ندىاروى وجيه ادريس14214562

1453

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1637.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160080050يسرى خالدمحمد سمير ابراهيم14214563

1453

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20الالذقية10130007285زهوردارين غياث حسن14214564

1453

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2644.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-16طرطوس10030013660رباب سعدلبنى عزام هوال14214565

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1453

4
وزارة الكهرباءالال251.0020064ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-10-01طرطوس10150002518سهامخضر فؤاد احمد14214566

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1453

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1451.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-29حماه05180029807غادهفيفيان وجيه ابراهيم14214567

1453

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2065.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-12طرطوس10040017077نجوىفاطمه علي غانم14214568

1453

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-15طرطوس10010146090عزيزهكاترين محمد عبود14214569

1453

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-01الالذقية06090011902نجاحألين يوسف يوسف14214570

1453

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-20طرطوس10050005947ميثاءدالل محمد محي الدين14214571

1454

0
معهد1998-01-01طرطوس10020010488وفاءاليسار احمد وسوف14214572

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال64.9120170مخابر

1454

1
معهد1993-09-07طرطوس10030004087مريممي حسن سعود14214573

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.4920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1454

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10020024069دالل ديبنعمه علي محمد14214574

1454

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160040160ليلىبتول راجح محمد14214575

1454

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1817.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-11حماه05190009878اسمهان األسعدساندرا سائر حمادي14214576

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1454

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-27طرطوس10010083547خلدهرهف زهير يوسف14214577

1454

6
معهد1999-09-07طرطوس10130014566وديعهجهاد يوسف دونا14214578

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية
الال73.9620190

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1454

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-07طرطوس10250000009ميساء عبودآيا محمد سليمان14214579

1454

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01طرطوس10130001173كوكببدر حسين علي14214580

1454

9
الال262.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-11-09طرطوس10160157419سهيالنورا محمود حمادي14214581

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959
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1455

0
معهد2000-01-01طرطوس10150006849ساميهحال نبيل محمد14214582

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال73.5020200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1455

1
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1605.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-02طرطوس10160056504ميساء سليمانالين محمود سليمان14214583

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1455

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-20حماه05170011169حمدهصفاء عيسى محمود14214584

1455

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-14حمص10270000987غانيهرشا علي مصطفى14214585

1455

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-23طرطوس10030015647منيرهصفاء نزار جنوب14214586

1455

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-16طرطوس10160058681فضهراميا معال سليمان14214587

1455

6
معهد1988-07-10طرطوس10010146982ليلىمروى نصر علي14214588

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.1220100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1455

7
معهد1985-10-06طرطوس10010075405اديبهوسام رامز عبد الكريم14214589

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.0420072تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1455

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10250000409أملاحمد محمود ابراهيم14214590

1455

9
معهد1989-08-15طرطوس10160097218عائدهرنيم نخله سلوم14214591

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.2920130عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1456

0
معهد1994-02-14طرطوس10170035793وفاءوالء عيسى محرز14214592

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.7820160تجاري مصرفي

1456

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-15طرطوس10040017012نجوى غاليصبا علي غانم14214593

1456

2
معهد2001-01-01طرطوس10230019822هياماحمد مدحت احمد14214594

المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.8020200تخدير

1456

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمنعم119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10250008257نورهدالين مالك محمد14214595

1456

4
معهد1986-11-29طرطوس10220042097جميلةميرنا احمد خضور14214596

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال76.8120060التصميم الداخلي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1456

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-07طرطوس10010001171نوالمريم عدنان زمام14214597

1456

6
معهد1994-01-01طرطوس10160092672نعيمهريما حسن ناصر14214598

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.8920170مصارف وتأمين

1456

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2298.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05طرطوس04120096708عبالنورهان ابراهيم الرجب14214599

1456

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-25طرطوس10040002123نجالعبير ابراهيم دغمه14214600

1456

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-25طرطوس10120005456تمينةوفاء محمد حميدوش14214601

1457

0
معهد1988-01-24طرطوس10100005765علياأنسام محمد سليمان14214602

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.2720070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1457

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1736.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-13طرطوس10100002811نظيرهرشا علي عروس14214603

1457

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1589.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010150252مياده احمدرباب هيثم احمد14214604

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1457

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019961أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-11طرطوس10280020400ماريهعهد محمد منصور14214605

1457

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال1981.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-25طرطوس10090055638حنانزينب حميد ديبه14214606

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1457

5
معهد1992-05-16طرطوس10250006977سهامسمر نظير معال14214607

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.8620130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1457

6
معهد1992-01-01طرطوس10260017755سكينيمقداد محمود محمد14214608

المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.0720138تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
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1457

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-21طرطوس10090037055مريمنسرين منذر عيسى14214609

1457

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10110007560احالمرهام محمود الشيخ14214610

1457

9
معهد1995-02-26طرطوس04140025610كرديهعفراء سهيل اليوسف14214611

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.3320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1458

0
معهد1989-01-01طرطوس04120074084فاطمهمادونا محمود ناصر14214612

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال76.3020080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1458

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2068.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-13الالذقية06170000073انعامهديل احمد ديب14214613

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1458

2
معهد1983-04-01طرطوس10160088964ربيحهلينا فؤاد حسن14214614

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1458

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-08طرطوس10160032691رئيفه يوسفعبير علي حيدر14214615

1458

4
معهد1994-08-20طرطوس10220052910هدىشعيب عز الدين ياغي14214616

المعهد التقاني 

الصناعي
النعم77.0020151تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1458

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-10طرطوس10040003661سمرنورا محمود زيفه14214617

1458

6
معهد1984-09-01طرطوس10260017751سكينييوسف محمود محمد14214618

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.6020058ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1458

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01طرطوس10010077333نوالرنا عادل حسين14214619

1458

8
معهد1970-10-15حلب02010076703زهرهسهام جابر حسين14214620

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال53.9319930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1458

9
الال125.0020033علميثانوية عامةثانوية1985-08-07طرطوس10020043413فاطمه ضغاموسام محمود محمد14214621

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1459

0
معهد1998-01-01طرطوس10120008268مطيعهايفلين محمد حسن14214622

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.8020180أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1459

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-18ريف دمشق06090038033هدىمها علي مخلوف14214623

1459

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2182.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10010167943يسرىريم خضر زيدان14214624

1459

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01طرطوس10160075014نظيرههبه محمد حبيب14214625

1459

4
الال3332.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-04-29طرطوس10010184271يسرىأريج خضر زيدان14214626

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1459

5
معهد1994-04-02طرطوس10100027129سميعهبراءه حبيب سلمون14214627

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.6920140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1459

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1533.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010063191يسرىحال خضر زيدان14214628

1459

7
معهد1997-03-20طرطوس10160147339ابتسامماهر كامل سليمان14214629

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.8020180تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1459

8
معهد2001-04-02طرطوس10020038436بلسمعلي مالك النجله14214630

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.5720210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1459

9
معهد1991-05-07طرطوس10120000568يسيرهلورين يونس معال14214631

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1420150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1460

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1674.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160130269عائدهسماح حسين اسبر14214632

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1460

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-22طرطوس10160067226سميرهحسين علي عجايا14214633

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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1460

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال287.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-01طرطوس10090117226غادهناهد سمير زيفه14214634

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1460

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1278.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-14طرطوس10010063203يسرىبتول خضر زيدان14214635

1460

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1683.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-20طرطوس10050004356ملكهسانتا علم محمد14214636

1460

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-09طرطوس10170041569يمناسلمه عباس عباس14214637

1460

6
معهد1990-05-31طرطوس10010164075داللميرنا سمير ابراهيم14214638

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.1820110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1460

7
الال1661.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10030027279بهاءعفراء مالك حسن14214639

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1460

8
معهد1995-01-02طرطوس10090088563ندالبنى كريم حتري14214640

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.7220170أشعة

1460

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-01طرطوس10160038603الماظهآيه نافع بالل14214641

1461

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2191.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-10طرطوس10030000223ناديادعاء محمد الماغوط14214642

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1974-03-04طرطوس10010098726سعدهنهله محمود سليمان1461114214643
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال55.7519950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1461

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-14طرطوس10240011094نبيهة سليمانثناء عقل عبد الرحمن14214644

1461

3
معهد1990-07-03طرطوس10160117628اميرهزينه صادق سليمان14214645

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.8320120زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1461

4
معهد1977-05-20طرطوس10040003912فاطمةعال أحمد محمد14214646

المعهد التقاني 

الهندسي
الال59.2620000إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1461

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-08طرطوس10160007649ليلىهاال علي داود14214647

1461

6
معهد1997-06-16طرطوس10160016639ليلىحسن منير فجالت14214648

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.9520182تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1461

7
الال124.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-09-20طرطوس10010162078ندهريما علي اسد14214649

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1461

8
معهد1992-12-07طرطوس10160081861خديجهنسرين محمود محمود14214650

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.6520150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1461

9
معهد1990-01-10طرطوس10090012929عزيزهابتسام محمد ضاحي14214651

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.7720100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1462

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2155.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-29طرطوس10010106105وفاءنورا نديم جماله14214652

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1462

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2242.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10010085999ليندارزان مصطفى اسمندر14214653

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1462

2
معهد1995-01-01طرطوس10100031370ثناءرشا فؤاد حرفوش14214654

المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال61.4920200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1462

3
معهد1991-01-20طرطوس10090015023نادياعلي نزيه رحال14214655

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.25201110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1462

4
معهد1993-03-09طرطوس10230019836غيدهساره عبدالكريم علي14214656

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال63.7520150

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني
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1462

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019850أدبيثانوية عامةثانوية1966-10-05طرطوس10120000938ميا سلومسميا علي شعشع14214657

1462

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15طرطوس10010072090اسما حسينهبة احمد دالي14214658

1462

7
معهد1986-10-21طرطوس10010182004احالمروزا احمد سليمان14214659

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال67.7320060

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1462

8
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال165.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-03-15طرطوس10220010249هيامرنا ابراهيم دالي14214660

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1462

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-26حمص04220052931نجيحهريم حسن سالمه14214661

1463

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1864.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05190009886اسمهان االسعدشذى سائر حمادي14214662

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1463

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2099.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07طرطوس10050010361سحرهبه مالك حسامو14214664

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1463

2
معهد2001-02-28طرطوس10260036901حنانرزان عيسى أسعد14214665

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.4420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1463

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-12-20طرطوس10030040143أميره احمدهبا عبد الرحيم حسن14214666

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1463

4
معهد1996-01-01طرطوس05100043155لندهسوزان ديب احمد ديب14214667

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6220160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1463

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1271.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-22طرطوس10160033611ابتسامحال احمد غانم14214668

1463

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-27طرطوس10020002714وفاءغنوه محمود شيحا14214669

1463

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-05-02طرطوس10280015391سعاد ميهوبخلود سليم ميهوب14214670

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1463

8
معهد1981-01-01طرطوس10160110504وهيبهفاديا اسكندر حسين14214671

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.0720060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1463

9
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال140.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-07-30طرطوس10260003090جهينهراميا هاشم سليمان14214672

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1464

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال279.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-19طرطوس10160056857اسيةياسمين قاسم اسماعيل14214673

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1464

1
معهد1999-01-15طرطوس10160085304اسيهساندرا قاسم اسماعيل14214674

المعهد التقاني 

الهندسي
الال66.7820220إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
662مساعد مهندسوزارة الدفاع7مراقب فني

1464

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-06طرطوس10240018371دعدسوزان أنور حمادي14214675

1464

3
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-15طرطوس10220016005جميلهرنا علي معروف14214676

1464

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2001.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-22طرطوس10050010363ديما مصطفىريما مجد حسامو14214677

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1464

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01طرطوس10090052502احالم بوعجيبثراء فهد فياض14214678
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1464

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2359.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-08-15طرطوس10160050206سميرهطارق علي حسن14214679

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1464

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-25طرطوس10140012359زينببانا احمد يوسف14214680

1464

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-07طرطوس10090052577احالمرنيم فهد فياض14214681

1464

9
معهد1995-03-23طرطوس10110026334فادياديما يوسف الفرفور14214682

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.9920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1465

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-15طرطوس10110027648نظيره غنوملجينا حسن علي14214683

1465

1
معهد1989-03-07طرطوس06100002027كلثومكينده يوسف صبح14214684

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.7820090إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1465

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01طرطوس10230004254خديجهلما ياسين سلمان14214685

1465

3
معهد1993-01-01طرطوس10040027163حرباأحمد ناصر علي14214686

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.9520141تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1465

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال120.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-04-08طرطوس10160153079جنانعالء علم اسعد14214687

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1465

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-28طرطوس10220045242نهلهساره شفيق سليمان14214688

1465

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010060045صوفيالودي صالح عبسى14214689

1465

7
الال363.0020090شبكات حاسوبيةثانوية صناعةثانوية1991-10-16طرطوس10010005132جوريه عليفاتن عز الدين الضرير14214690

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1465

8
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1489.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10160098862لوديلونا محمد علي14214691

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1465

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-16طرطوس10010137710ليلى برهومرنين سلمان حسن14214692

1466

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1919.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-18طرطوس10120003947رويدهبتول علي خضور14214693

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1466

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1509.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-25طرطوس10010147528يسرىرنيم منذر اسماعيل14214694

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1466

2
معهد1990-07-25طرطوس10090000810ناديارلى خليفه الغانم14214695

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.7020130محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1466

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1375.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-28طرطوس10030004976هيامهمام كامل شاش14214696

1466

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2350.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-02حماه04230012354غادا السلمونيشذا نصر االسماعيل14214697

1466

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2555.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-07-11طرطوس10160159814فدوىساره مصطفى العجي14214698

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1466

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-03طرطوس06100037581منالوئام مطيع رستم14214699

1466

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-06طرطوس10160141458سوزانمصطفى عبد الحميد محمد14214700

1466

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-18طرطوس10010139672تركيهرزان عاطف حسين14214701

1466

9
الال197.0020112علميثانوية عامةثانوية1993-10-04ريف دمشق03110024232رحاب رضوانماهر هاشم رضوان14214702

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1467

0
معهد2001-01-25طرطوس05180014958جميلهلين عز الدين سلمان14214703

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3420210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1467

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27طرطوس10010055367نهال سويديههبه مراد مراد14214704

1467

2
أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10010105564سكينهبشرى محمد حمصيه14214705

16570.0

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال20140

1467

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-15طرطوس10020044654سفيرهمهى صالح سقور14214706

1467

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-31طرطوس10160027032لميعهسناء هيثم عيسى14214707

1467

5
معهد1993-06-13طرطوس10030014999منىهاله عدنان نعوس14214708

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8820160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1467

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2230.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-21طرطوس10020009176رومانده عطيهلودي محمد نصر14214709

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1467

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-09طرطوس10030003658خديجه درغاممحمد عفيف جوهره14214710

1467

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1952.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-04طرطوس10010050735غيفار احمدرغد علي صبح14214711

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1467

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-15طرطوس10260034269نجيبهمنى عبد هللا عبد هللا14214712

1468

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال185.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10030016236فاطمهرنيم فخر الدين العجوه14214713

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1468

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2103.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-19طرطوس10010090882عبيرمريم فادي حسين14214714

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1468

2
الال198.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-06طرطوس10160057847كريمهرنا فائز معربس14214715

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1468

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10090001004حياة عليمها هيسم العتيق14214716

1468

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1421.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-16طرطوس10280008033جواهربتول آصف حمود14214717

1468

5
معهد1999-01-10طرطوس10090088491غادهيارا محمد كلتوم14214718

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.7420180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1468

6
معهد1982-09-28طرطوس10160129051سعادزينون نظام حسن14214719

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.4620020

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1468

7
وزارة الكهرباءالال3394.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-02-03طرطوس10140011546مريم عمارريان رمضان وسوف14214720

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1468

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10050004747سلمىعال جميل شاكر14214721

1468

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019903علميثانوية عامةثانوية1971-03-13طرطوس10160078633نوالهيثم محمد خليل14214722

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1469

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20حمص04010536749سميره سلومبشرى مازن السليمان14214723

1469

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-22طرطوس10260014634منارهف عبد الكريم العلي14214724

1469

2
معهد1991-02-19طرطوس05010522831ندوهرزان مطانيس شيحه14214725

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.9820120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1469

3
معهد1984-01-25طرطوس06090128322وفيقهملك سهيل اسماعيل14214726

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3920060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1469

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2028.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01طرطوس10020024074داللانعام علي محمد14214727

1469

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-15طرطوس10090094699سعاد بيضونرهان محمد بيضون14214728
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1469

6
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1794.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق10100018184هياممحمد نوفل ميهوب14214729

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1469

7
معهد1996-06-10طرطوس05190029016هويداسميره علي شدود14214730

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال67.9520160تجاري مصرفي

1469

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-25طرطوس10010120969ودادعلي احمد ديب14214731

1469

9
الال294.0020042الكترونثانوية صناعةثانوية1984-04-17حلب02010189739سمرسنان فاروق غندور14214732

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1470

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-04طرطوس10110014201حواءهديل غياث صالح14214733

1470

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020073علميثانوية عامةثانوية1989-08-29طرطوس10040027697سحرعالء جهاد سلوم14214734

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1470

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-31طرطوس10240020929كتيبه محموديارا اسماعيل جديد14214735

1470

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1565.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010122839نهيداهيلين ماجد ناصر14214736

1470

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الالذقية06110031993سميرهبراءه حبيب عيسى14214737

1470

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال172.0020122علميثانوية عامةثانوية1995-01-10طرطوس10110002346سحريزن ثائر غانم14214738

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1470

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-27طرطوس10160077758فيروز مصطفىمرح عصام حمود14214739

1470

7
الال2199.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-06-23طرطوس10030010204جوزفينجوسلين حنا ديب14214740

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1470

8
معهد1990-05-01طرطوس10050006376رقيههال شعبان نبهان14214741

المعهد التقاني 

الهندسي
الال63.2120120إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1470

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-30طرطوس10090036497عزيزه عليزينه محمد محمد14214742

1471

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-01-28طرطوس10160036962مركزانلما ابراهيم صالح14214743

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال188.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10160084308مريم يوسفبدر محسن المقدم1471114214744
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1471

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-22طرطوس10020039439ليلى شعبانهزار يونس ابراهيم14214745

1471

3
410كاتب اولوزارة الماليةنعمال153.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10180002541شاديهميرنا هيثم محمد14214746

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1471

4
معهد1993-10-07طرطوس10160037714هناسمر علي هالل14214747

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال65.6320160

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1471

5
الال335.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-05-15طرطوس10010068734هيامميسم يونس اسماعيل14214748

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1471

6
وزارة الكهرباءالال278.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-08-05طرطوس10160094425ليلى أسعدوسيمه احمد عبود14214749

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1471

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-07طرطوس10090080790جميلهايباء محمود البستاني14214750

1471

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-08طرطوس10160137362هندوعد يوسف سليمان14214751

1471

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01طرطوس10160126806ميورود يوسف مصطفى14214752

1472

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-27طرطوس10110013393منىرويدة كمال حمود14214753

1472

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-25الالذقية06210008156الهامبشرى نبيل الشيني14214754
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1472

2
معهد1983-09-14طرطوس10010024951فدوىيارا محمد معروف14214755

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9620050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1472

3
معهد1995-01-22حلب02030030419خولهرغد محمد الميالجي14214756

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.5720180تجاري مصرفي

1472

4
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2436.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10110019890هناءيارا علي مهنا14214757

1472

5
معهد1992-04-01طرطوس10010092997ودادجوسلين عبد الكريم زيود14214758

المعهد التقاني 

الصناعي
الال80.6620120تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1472

6
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1918.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160117656ريدامارلين ماهر سليمان14214759

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1472

7
الال192.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10030014770ليلى بركاتزهراء معين سلطاني14214760

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1472

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01الالذقية06110030057سالفهبيداء قصي يوسف14214761

1472

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-15طرطوس10090025214نجوىملك علي قاسم14214762

1473

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2017.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-09طرطوس10090113266عبيرآالء عزت صيوح14214763

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1473

1
معهد1975-11-15طرطوس10260008822مريمبسمه جبر صقور14214764

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.0019950

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1473

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-05الالذقية10090103043فهيمه عبد هللامريم يوسف داود14214765

1473

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-28طرطوس10230005495الهامرشا صالح غالي14214766

1473

4
وزارة الكهرباءالال3482.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-25طرطوس10090053798سعاد محمودعلي حكمت تجور14214767

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1473

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2112.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-24طرطوس10170020870عائده قاسمندى محمود عاصي14214768

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1473

6
الال3274.0020160كهرباء صناعيةثانوية صناعةثانوية1998-10-20طرطوس10010010473اسمهانخضر علي محمد14214769

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1473

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-10طرطوس10020027193سعادبثينه علي سقور14214770

1473

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال104.00200610علميثانوية عامةثانوية1987-09-27طرطوس10160051357نجاهحسام رمضان علي14214771

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1473

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال152.0020080علميثانوية عامةثانوية1985-07-13طرطوس10010008023نهىبدور محمد عبيدان14214772

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1474

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1433.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-08طرطوس10160136517ليلىيوسف نزيه علي14214773

1474

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2368.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-31طرطوس10090076284فاطمهختام سهيل سكريه14214774

1474

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2108.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-17طرطوس10160103870غادهغنوه نمر صالح14214775

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1474

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-26طرطوس10260024404نديمه عليرماز علي شحود14214776

1474

4
معهد1988-10-10طرطوس10130007279نورمانيرمين الياس شاهين14214777

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.0220090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1474

5
الال2332.0020141علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160057832زهرهمحمد عاطف معربس14214778

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

1474

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1755.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-10طرطوس10120013253نهله محمودإناس بسام حسين14214779

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1474

7
معهد1994-01-21طرطوس10100027128حناناروى درغام تله14214780

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.3520140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1474

8
الال190.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-05-01طرطوس10010125513جميلههدى عفيف سلوم14214781

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

1474

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال2107.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110009556ريمريناد حارث شدود14214782

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1475

0
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1818.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-10طرطوس10090079155فلاير عجوبأيه سليمان محمود14214783

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1475

1
معهد1987-03-23طرطوس10010044649بديعهوداد منير مبارك14214784

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.6120100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1475

2
الال3870.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-05طرطوس10010061462هدىموسى مظهر الضابط14214785

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1475

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-06طرطوس10010017262وصالعلي محمود الضاهر14214786

1475

4
معهد1994-09-18طرطوس10240017873آمنهعلي حيدر خضر14214787

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.3820170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1475

5
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال172.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-01طرطوس10020011823جميلههبه مصطفى ديب14214788

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1475

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2136.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010095833ربابغزل حسن الحسكي14214789

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1475

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-13حمص10160139592سهامصفاء يوسف محمد14214790

1475

8
معهد1979-01-07طرطوس10100026489ردحهغيثاء ابراهيم سلمان14214791

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.9519980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1475

9
الال245.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-02-25طرطوس10010011043عليا خليللينا نظير خضر14214792

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1476

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-07طرطوس10120015488جهينه عباسريم يحي معال14214793

1476

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-02طرطوس10260015911أمل العليايفلين مضهور حمود14214794

1476

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-23طرطوس10020036805اتحادخديجة احمد خضور14214795

1476

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2476.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-15طرطوس04120117248هيامبتول سمير يوسف14214796

1476

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال149.0020020علميثانوية عامةثانوية1981-06-01طرطوس10160083847نهادفضه مديح دايري14214797

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1476

5
الال119.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-07طرطوس10040002288سعادرشا علي صارم14214798

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1476

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1406.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05180025039سميعاسالف ابراهيم علي14214799

1476

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2278.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-31طرطوس10020012189فدوىزين الدين عبد الكريم عباس14214800

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1476

8
معهد1994-10-29طرطوس10220039302اميرهايمان يوسف حسن14214801

المعهد التقاني 

الزراعي
نعمال60.8720170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1476

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01طرطوس10260012433وداد جنوبأنغام علي نصور14214802

1477

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال1978.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس06110038786هدىلبانه مصطفى سليمان14214803

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1477

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10090082869لوعا عجوبهديل سالم زود14214804

1477

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1834.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10260007593وداد السيدميسم حسين السيد14214805

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1477

3
معهد1992-01-22طرطوس10130004594صباحماجده جورج حداد14214806

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1477

4
معهد1979-01-01طرطوس10220013140أميرهإيمان صالح الدين عمران14214807

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5719990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1477

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1948.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10090089508ماريهلبنى عبد الهادي ميهوب14214808

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1477

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1908.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-08-03طرطوس10160106842ثناءجعفر نزيه حسن14214809

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1477

7
معهد1984-06-16طرطوس06100030972منيراعبير عبد العزيز علي14214810

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال68.6120050كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
1134فني كهرباءوزارة الصحة216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1477

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10220026434حليمه مسعودوفاء محمد حمود14214811

1477

9
معهد1988-05-15طرطوس10050000125جومانهحنان منير عيسى14214812

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.5320090إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1478

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2004.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08الالذقية06010397571فاتنرنيم باسم زينه14214813

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1478

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020047أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-15طرطوس10010167995وفاءحسن محمد احمد14214814

1478

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-09-05طرطوس10160153933فاديا حسينغنوة يوسف خضر14214815

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1478

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10020002368ليلىاريج مالك الظماطي14214816

1478

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05190034064دموعزينب محمود حماد14214817

1478

5
وزارة الكهرباءالال3551.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-08-10طرطوس10260034672أميرهأحمد محسن محرز14214818

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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1478

6
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2383.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-08طرطوس10260010689ربى حسينزينب عصام محمد14214819

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1478

7
معهد1981-01-12طرطوس10160129751سعادنسرين سليمان علي14214820

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال65.1020010معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1478

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-01طرطوس10100018356سمرديمه سامر علي14214821

1478

9
معهد1985-01-01طرطوس10090040580حليمةرفاه محمد فارس14214822

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.5920080محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1479

0
وزارة الكهرباءالال294.0019957ميكانيكثانوية صناعةثانوية1977-02-10طرطوس10110024546فضه سليمانفراس عبود ناصر14214823

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1479

1
الال125.0020048علميثانوية عامةثانوية1985-01-05طرطوس10010092074سعدهمحمد عزيز سليمان14214824

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1479

2
معهد1982-03-11طرطوس10090042093اديبهاريج علي هرمز14214825

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال57.5420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1479

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1960.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-14طرطوس10010085835فاطمهمحسن هيثم مرهج14214826

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1479

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10140015030هند ابراهيمبلسم محي الدين ابراهيم14214827

1479

5
معهد2000-03-02طرطوس10010150394رغدمرح مصطفى عباس14214828

المعهد التقاني 

الصحي
الال66.9220210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1479

6
نعمال3224.0020142كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-07-29طرطوس10250005373نجاحخضر نصر سليمان14214829

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1479

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-01-01طرطوس10100002318شفيقههبه سليمان معمار14214830

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1479

8
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-04طرطوس10250003883نديمة حسنحنين احمد احمد14214831

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1479

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال199.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-02-09طرطوس10160077140سحرثراء ابراهيم حسن14214832

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1480

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-18طرطوس10280011989ريمه خطيبمرام علي الشيخ14214833

1480

1
معهد1974-02-01طرطوس10100034495علياسهام جميل ديوب14214834

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال61.7120010محاسبة

1480

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-09طرطوس06230006816فيروزعرين وفيق حمود14214835

1480

3
معهد1986-01-01طرطوس10280004540ماريهوئام محمود حيدر14214836

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.4920060انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1480

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-30طرطوس10010095602رمزيهفرح نزيه ابراهيم14214837

1480

5
معهد1991-01-02طرطوس06010019437نغمرهف ربيع زين العابدين14214838

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.9320110عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1480

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-30طرطوس10160033303ايناسنسرين علي غانم14214839

1480

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-10طرطوس10270004909مياميمونه حسن محمد14214840

1480

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01طرطوس10160057569تمام سليمانمشيرا طاهر سليمان14214841

1480

9
معهد1993-08-24طرطوس10160139311فاطمهفاتن احمد ابوخضر14214842

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.8020140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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1481

0
وزارة الكهرباءالال3325.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-03-21طرطوس10140004074كوكبهديل محمود حمود14214843

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-08طرطوس10030038391ثناءسالي نور الدين سعد1481114214844

1481

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2065.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020015816فتاةعلي منهل عبود14214845

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1481

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال2155.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10100020368سهامريم فياض حيدر14214846

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1481

4
الال343.0019984تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1980-09-22طرطوس10010063921هياممحمد ابراهيم معروف14214847

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1053مدرب  صحية

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1481

5
الال2831.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-30طرطوس10100027175نجاح حمودعلي صالح سلمون14214848

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1009فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1010فني صيانة

عامل مهني 

درجة أولى
218

1481

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-17طرطوس10130016534نهال فياضرودينه سعد فياض14214849

1481

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020012علميثانوية عامةثانوية1981-07-04طرطوس10010103639ندى وسوففراس حليم معروف14214850

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1481

8
معهد1982-09-25طرطوس10010161733بدريةعائده أحمد محمد14214851

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
الال80.3120030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

1481

9
الال250.00200310كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-03-18طرطوس10160096989حليمهرجب محي الدين عيسى14214852

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1482

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-21طرطوس10010116512عواطفمحمد علي حسون14214853

1482

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15طرطوس10090090598سهامرفاه محمد قليج14214854

1482

2
معهد2001-08-19طرطوس10250009961رندهريم مظهر حسن14214855

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.6720210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1482

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020023711زينبانتصار محسن حسن14214856

1482

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1767.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120055355مفيدهريم عبد المجيد خضور14214857

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1482

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-01طرطوس05190018467خطيرهنسرين محمود احمد14214858

1482

6
معهد1986-08-11طرطوس10220023541مهاديما فاتح يوسف14214859

المعهد التقاني 

الزراعي
الال70.1220070تربية نحل

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1482

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال278.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-04-26طرطوس06100033716امينةثناء محمود سليمان14214860

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1482

8
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1584.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-19طرطوس10090039297فاتن مرهجرفاه شرف عتيق14214861

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1482

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25طرطوس10010022127روعة كنفانيلينا جمال ناصر14214862

1483

0
الال2013.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-05-16طرطوس10010007388فائزه منصورهغنوه علي حسن14214863

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1483

1
معهد1994-10-04طرطوس10170025398زاهيهكلير بسام برهوم14214864

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال71.5020210مصارف وتأمين
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1483

2
معهد1994-03-24طرطوس10160132569هاالإيمان يوسف أحمد14214865

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1483

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2057.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30طرطوس10010151311هيامخديجه فؤاد حسين14214866

1483

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-01طرطوس10160057580تمام سليماندارين طاهر سليمان14214867

1483

5
الال212.0020083علميثانوية عامةثانوية1989-10-28طرطوس10010156896نوالعزيز عيسى عصفوره14214868

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1483

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1976.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10010115130غادهكاترين محمد بيريص14214869

1483

7
معهد1990-03-21طرطوس10160149818ثناءاحمد علي علي14214870

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.3020118

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1483

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20طرطوس10030005856هند حميدياسمين عبد الكريم عبدو14214871

1483

9
معهد2001-07-07طرطوس10240015026ليلىميرنا علي أسد14214872

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.9120210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1484

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2128.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-15طرطوس04120117249روزلينهديل يوسف يوسف14214873

1484

1
معهد1978-05-16طرطوس10260029775فريدهسمر أحمد منصور14214874

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.8319990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1484

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-08طرطوس10240007513ليلىمروى مظهر علي14214875

1484

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10250009070وفاء حمدمرح عيسى عبد هللا14214876

1484

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10090015865حياة عليفاتن هيسم العتيق14214877

1484

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-30طرطوس10250000857سميرهروال فيصل علي14214878

1484

6
معهد1978-03-16طرطوس10090038537ليلىلينا نبيل الحداد14214879

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال79.1319990مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1484

7
الال3843.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-09-01الالذقية06100037858منالبتول مطيع رستم14214880

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1484

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10160088804منيره احمدحال محسن موسى14214881

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1484

9
412كتاب اولوزارة الماليةالال2066.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-21طرطوس10240012629سمرشروق علي سليمان14214882

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1485

0
معهد1982-01-20الالذقية06010020089جميلهجراح معين خريما14214883

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.7120010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1485

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-10طرطوس10090050289مرالنالين راتب عيسى14214884

1485

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1749.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-07-29طرطوس10160048548جهينا ابراهيمهنادي محمد ابراهيم14214885

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1485

3
معهد1983-11-13طرطوس10270013780نبيهابثينه محمد حسن14214886

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال76.2520030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1485

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15دمشق10270004525سهامرنيم محفوض اسعد14214887

1485

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-08طرطوس10090119300ليلىأالء شفيق منصور14214888

1485

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-03طرطوس05190029326ليلىلين احمد الصالح14214889

1485

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-02طرطوس10160066091فاطمه محمودعذاب درغام سعود14214890
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1485

8
معهد1986-09-10الالذقية06110031981سميرهمنتهى حبيب عيسى14214891

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.5320070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1485

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05طرطوس10090050294مرالنآيه راتب عيسى14214892

1486

0
الال2448.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-17طرطوس10150002677فاطمة عباسيونس نبيل علي14214893

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

1486

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-05طرطوس10100030226نجوا ابراهيمبشرى حسن عباس14214894

1486

2
معهد1993-06-28طرطوس10230025169سهيرعبير كمال مهنا14214895

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال69.2420160تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1486

3
الال133.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-06-28طرطوس10220029051سميحه عبد هللااباء سالم عبد هللا14214896

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1486

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-21طرطوس10040017926جميلهثناء ياسين عبد الرحمن14214897

1486

5
معهد1994-11-10طرطوس10030008746سناءلورين عزيز حنا14214898

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.9120140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1486

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100030304بهيجهختام عادل سلمان14214899

1486

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-06طرطوس05190032688ليناهديل انور بري14214900

1486

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال1796.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-30طرطوس10160081790نهادفرح عبد الكريم محمود14214901

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1486

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2069.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-24طرطوس10250011268هويدهياال موسى عباس14214902

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1487

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01طرطوس10100021453حنان سليمانريم محمد سليمان14214903

1487

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1807.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-23طرطوس10030002627نهىريم هيال حسون14214904

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1487

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-10طرطوس10030033172حسيبهريم عادل ابراهيم14214905

1487

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1711.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10240011564رايدهزينة غسان عيسى14214906

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1487

4
412كتاب اولوزارة الماليةالال122.0019943علميثانوية عامةثانوية1974-02-10طرطوس10270003256عزيزهقمر الدين علي سعد14214907

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1487

5
معهد2000-02-23طرطوس10010119198سمرليزا عادل زهيا14214908

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال68.0620210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1487

6
معهد1986-04-20طرطوس10090081584سهاممحمود احمد كلتوم14214909

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.6820150عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1487

7
510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-03طرطوس10160078449غادهسامي سلمان علي14214910

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1487

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال1722.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-30طرطوس10180006493هند أحمدسارة عبد الكريم علي14214911

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1487

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-12طرطوس10010018952رمزيهنورا نزيه ابراهيم14214912

1488

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01طرطوس10010108457لينافرح آصف درغام14214913

1488

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1812.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-02-22طرطوس10220045379سفيرا  يونسريم علي محمد14214914

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1488

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-06طرطوس10220031502ليلىرجاء محمد حسن14214915

1488

3
معهد1987-03-01طرطوس10160073124خديجهنادبن علي شاش14214916

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال80.5620090

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1488

4
الال242.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-08-01طرطوس10160094649انشراح صقرمرام عيسى حسن14214917

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1488

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2055.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-02حمص04010385017وفاءأنغام بسام العليان14214918

1488

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1553.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04طرطوس10110013796فيروزعلي عيسى صالح14214919

1488

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05190031733الهام سلمانغنوه محمد غصن14214920

1488

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-16طرطوس10010122478وفاءجيني احمد وسوف14214921

1488

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-03طرطوس10040005796داللعزيزه محمد كناج14214922

1489

0
معهد1988-07-01طرطوس10160004013رندهنعيم ماجد الخوري14214923

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.2120100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1489

1
411كاتب اولوزارة الماليةالال116.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-02-20طرطوس10150012712خونده سليمالهام ابراهيم حيدر14214924

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1489

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-12طرطوس10090012141ميساءلبانه محمد موسى14214925

1489

3
معهد2001-02-25طرطوس10100024880سميهحسن ماجد عباس14214926

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.7520220ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1489

4
معهد1984-10-02طرطوس10160112397حياةريم محمد حسن14214927

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1489

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01طرطوس10260038991مطيعهروان نضال سليم14214928

1489

6
نعمال2178.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-12-18طرطوس10160094601سحر عيسىهيا محمد خليل14214929

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1489

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10120010035بيانازهار سلمان ابراهيم14214930

1489

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-17طرطوس10160117485رضارهام غسان صبح14214931

1489

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-07الالذقية06090128146عبيرساره قصي سليمان14214932

1490

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2244.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10130017863منى اسمندربتول رمضان زغيبه14214933

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1490

1
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2216.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-20طرطوس06200041611وجيههمرح محمد محمد14214934

1490

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10150004985مها محمودفرح رماز احمد14214935

1490

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2274.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10170010036فدوى مصطفىمايا علي الصالح14214936

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1490

4
معهد2001-10-02دمشق03350018047ساميهميالد عدنان طنوس14214937

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال85.8920210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1490

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-16طرطوس10010002262نهى عليغنى وهب محمود14214938

1490

6
معهد1974-02-01طرطوس02040057813هنديهفاطمه ديب مرعوش14214939

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال56.1219950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1490

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1910.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-22حمص04120055353مفيدهنورشان عبد المجيد خضور14214940

1490

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-03طرطوس10090050678خديجهلورين يوسف جنود14214941

1490

9
معهد1982-08-14حمص04150020273امينهالرا منير عثمان14214942

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.1320040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1491

0
معهد1979-09-10طرطوس10170014306صباحبشرى نديم علي14214943

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال77.4320000مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1840.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-02طرطوس10160161294سوسن ناصيفآالء احمد ناصيف1491114214944

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1491

2
الال2324.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-01طرطوس10130011290منى اسمندرحال رمضان زغيبه14214945

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1491

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-01طرطوس10090084543فاطمهعال محمود صيوح14214946

1491

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20الالذقية06090128126عبيرزينب قصي سليمان14214947

1491

5
معهد1983-03-17طرطوس10150000506منالصبا عدنان حرفوش14214948

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال68.1620040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1491

6
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2192.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-16طرطوس10160049825سعدىعال عقل ناصيف14214949

1491

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-25حماه10160032249ايماننغم ياسر مصطفى14214950

1491

8
معهد1996-02-01حماه05170045622عبلهبراءه حبيب العلي14214951

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.7520180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1491

9
الال125.0020083أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10160152260سنيهعمار عزت محمد14214952

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1492

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-21طرطوس10160051743نوالوعد دباح عبدو14214953

1492

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-24طرطوس10240016590نجاحميساء احمد خلوف14214954

1492

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1681.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-08طرطوس10270026501انصافغزل غياث حسن14214955

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1492

3
معهد1986-03-01طرطوس10260014663منيرهالهام علي خدوج14214956

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.8420070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1492

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-01طرطوس10160034160سعدهفائزه بدر احمد14214957

1492

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-15طرطوس10090028003ليلى عطيههدير رمضان عطيه14214958

1492

6
معهد2000-08-14طرطوس10160103210ريمرنيم يونس مرهج14214959

المعهد التقاني 

الصحي
الال70.1920200طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1492

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2473.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-22طرطوس10140011576نهال وسوفنور علي خضور14214960

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1492

8
معهد2000-01-25طرطوس02010124116آذارمنار وليد نحاس14214961

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.2620210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1492

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10طرطوس10160090933فاديه الدايريدينا نبيل قرو14214962

1493

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10110010995علياصفاء هيثم شدود14214963

1493

1
معهد1980-01-01طرطوس04010007888ليلىفاديا نبيل الحداد14214964

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.3320000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1493

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05طرطوس10160112399حياة محمدفاتن محمد حسن14214965

1493

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-25طرطوس05030061707عزيزةمها وجيه االبراهيم14214966

1493

4
معهد1986-07-20طرطوس10010067155نجيبهاحمد يوسف علي14214967

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال68.4620070مطبخ وحلويات
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1493

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال1844.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10160138332يسرىفرح عبد الكريم خليل14214968

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1493

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-04طرطوس10030025017كوكب عيدلميس احمد حسن14214969

1493

7
الال285.0019970الكترونثانوية صناعةثانوية1978-12-17طرطوس10160120391مركزانمها ابراهيم صالح14214970

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1493

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-23طرطوس10250010633نبيلهفرح علي سلمان14214971

1493

9
معهد1988-04-07طرطوس04140001484سهامشذا سعيد منصور14214972

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

نعمال73.4820090الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

1494

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020168أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01طرطوس10010127186مريمنورز محمد حمامه14214973

1494

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-08طرطوس10110036829حسنةبشرى محمد علوان14214974

1494

2
الال288.0020043ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-01-03طرطوس10220009912آمالعماد وجيه احمد14214975

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1494

3
معهد1982-01-28طرطوس10230024718سلمىيوسف محمد صارم14214976

المعهد التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية
الال58.8420046

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1494

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10100008388ابتسامبشرى عبد السالم علي14214977

1494

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1917.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10250000300جميلةريم زهير زهره14214978

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1494

6
معهد1988-01-05طرطوس05160036505حاجهمنى غانم غانم14214979

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.9420110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1494

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-19طرطوس10090044110جهيدهحنان محمد دال14214980

1494

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10280008197سميحه حمودباسمه يونس قاسم14214981

1494

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20طرطوس10160102692جهينهغنوه عبد العزيز يوسف14214982

1495

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-14طرطوس10260014825اكتمالعبير احمد خدوج14214983

1495

1
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1938.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-22طرطوس10090000765غروبتيماء غسان الغانم14214984

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1495

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-11طرطوس10160064640اكتمال محمدعال جهاد سعود14214985

1495

3
معهد1972-05-27طرطوس10016015249ليلىلمى سيف الدين نزهه14214986

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.7519930محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع367مدقق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1495

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-26طرطوس10280019945ناديازينة محمود سليمان14214987

1495

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال182.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-06-03طرطوس10160020410هدىإناس محسن عطاف14214988

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1495

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2358.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10130011664اسيمهسهاد حسين خضر14214989

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1495

7
معهد1987-09-05طرطوس10160049259سهامسامي فيصل طبيني14214990

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.1420080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
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1495

8
معهد1989-08-29طرطوس10160027026ليلىهبه منذر محمد14214991

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.7920110عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1495

9
الال271.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-24طرطوس10030014761حنانغدي ناظم سلطاني14214992

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1496

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2134.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-08حمص04120087418فاطمهعلي حسين ترسيسي14214993

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1496

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01طرطوس10100030641اميره عباسعلي حسن سليمان14214994

1496

2
معهد1997-02-25طرطوس10010066716سوريهرهف احمد العلي14214995

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.6120170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1496

3
معهد2001-01-01طرطوس10100005331قمرنور الدين إياد ديب14214996

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال67.5020210شبكات حاسوبية

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

118
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

1496

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-20طرطوس10090001405جهيدهياسمين محمد دال14214997

1496

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-19طرطوس10090016823مهى سليمانهديل نوفل ديوب14214998

1496

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020111أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-08طرطوس10130010142زينباحمد عبد السالم درويش14214999

1496

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10010004882فاديارنا نجم الدين شعبان14215000

1496

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03طرطوس10250011504نجيحةحنان رامز محمود14215001

1496

9
الال148.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10020041378غازيه عباسراميا مالك الشمالي14215002

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1497

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10050002003نهال شاويشحنين جهاد مرعوش14215003

1497

1
411كاتب اولوزارة الماليةنعمال158.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-16طرطوس10110000621نجوىنورما غزال سليمان14215004

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1497

2
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1672.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-14طرطوس10020002525غادهبتول كامل الظماطي14215005

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1497

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2283.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-25طرطوس10020000808علياء حسنمنال حسام نصر14215006

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1497

4
معهد1988-10-10طرطوس10160031355نجالربى حليم عيسى14215007

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3520110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1497

5
الال3025.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-07-11طرطوس10150009342عائدهسليمان محمد سلوم14215008

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1497

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-26طرطوس10170041641ماريهمحمد محي محمود14215009

1497

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01طرطوس10090017969أمينةحال محسن شعبان14215010

1497

8
معهد2000-01-01طرطوس10270019458فداءحسن عصام عمران14215011

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.6020200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1497

9
الال185.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01طرطوس10160067208نهى حبيبماهر عدنان عبود14215012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي
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1498

0
معهد1997-01-01طرطوس10090100851عفافخليل ابراهيم شاهين14215013

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.1620170ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1498

1
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1982.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-04-25طرطوس10020002443غادهمرام كامل الظماطي14215014

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1498

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10150000150منال سليمانريم اسامه عباس14215015

1498

3
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-17طرطوس10140000935وفاءصفاء سعيد واصل14215016

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1498

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-25طرطوس10030017147نديمهالرا علي حيدر14215017

1498

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20الالذقية00620005637هيفاءمايا علي عثمان14215018

1498

6
الال130.0020090علميثانوية عامةثانوية1989-03-09طرطوس10010100943مهاليا فاروق المبيض14215019

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1498

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1786.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12طرطوس10160134827مريمسماره دباح ديوب14215020

1498

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال273.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-01طرطوس10040001554وسامفداء علي عيسى14215021

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1498

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-16طرطوس10010051659مهيده قدورمجدي جودت عيزوقي14215022

1499

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05طرطوس10280012855سكينهجيانا معين علي14215023

1499

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-08طرطوس10150008420انيسهرنيم عبد الهادي داود14215024

1499

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-06طرطوس10090027120سحرربيع عبد هللا محمد14215025

1499

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10010123175نعيمهبشرى رمضان محمود14215026

1499

4
معهد1981-03-10طرطوس05150089555لميسغيداء ياسين حسن14215027

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

نعمال66.7420040(قديم)إدارة 

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1499

5
معهد1990-10-26طرطوس10010109573خديجةدانيال محمود سعود14215028

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال65.5920127شبكات حاسوبية

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

383فني صيانة شبكات
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

1499

6
الال262.0020052التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1986-06-24طرطوس10240018578حسيبا خليلحسن عاطف معال14215029

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1499

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2036.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-04طرطوس10160120378لميسعبير عبد الواحد علي14215030

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1499

8
الال357.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-05-20الالذقية06010325113علماعواطف محمد جاسر14215031

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1499

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2174.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-31طرطوس10010026157ليناماغي عيسى فرج14215032

1500

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160037279نهااحالم محمد محمد14215033

1500

1
الال251.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-07-25طرطوس10140008548مسرورهندى محمد عمران14215034

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

1500

2
معهد1984-11-21طرطوس06100035809جمانهلما احمد محمود14215035

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.2720110إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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1500

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2035.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-08الالذقية06010325144عواطفكارولين سائر صالح14215036

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1500

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2334.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-01طرطوس10040000726سميره احمدحال سمير مصطفى14215037

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1500

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2246.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-18طرطوس10030016816فيفيانسيلفانا يوسف جنوب14215038

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1500

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-14طرطوس06200020948حياة دنيارانيا حسن جنبالط14215039

1500

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-01طرطوس10150013791منال سليمانرهام اسامه عباس14215040

1500

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090091584ندى ديوبرغد سميح كلتوم14215041

1500

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-15طرطوس10090043305فضه علوشسناء علي علوش14215042

1501

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-05طرطوس10010007828اديبهصباح محمود منصوره14215043

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10260000064منىغنى ثائر وسوف1501114215044

1501

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-10-22طرطوس10110021465سميرهسهيل امين دال14215045

1501

3
معهد1987-01-05طرطوس10100030301بهيجةرزان عادل سلمان14215046

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.5120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1501

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال1763.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10090115247رجاءرهف زهير نعمان14215047

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1501

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-03طرطوس10090016841علياآيه محمد ديوب14215048

1501

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال113.0019900علميثانوية عامةثانوية1971-01-05طرطوس10090060285حليمةابتسام علي علوش14215049

1501

7
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2183.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-31طرطوس10270008823هدىمها احمد حسن14215050

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1501

8
معهد1990-05-17طرطوس10010146404اعتدالهديل ناصر سليمان14215051

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.6720110محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1501

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010007969عزيزه الحسنزينه مصطفى العلي14215052

1502

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-18طرطوس10170011954رياربا غسان ابراهيم14215053

1502

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-20طرطوس10100033124حمامه اسماعيلهيفاء عيسى يوسف14215054

1502

2
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال128.0020030علميثانوية عامةثانوية1981-10-06طرطوس10020039348خدوجمياده سلمان عبدو14215055

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1502

3
معهد1995-04-11طرطوس10220013372رمزيهرهام عماد علي14215056

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال65.0120150أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1502

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01طرطوس10270002727املعبير محسن عمار14215057

1502

5
الال2380.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-23طرطوس10020029494مياده محسنيارا نزيه الراعي14215058

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1502

6
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10100030262غاده سليمانإلفت رفيق سليمان14215059

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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1502

7
معهد1998-06-13حماه05150067658بديعةاحمد محمد عجيب14215060

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.6720200تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1502

8
معهد2001-02-11طرطوس10020003461فلاير عباسهديل حسن شدود14215061

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.4320210تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1502

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1688.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-12طرطوس10050013578رامياريم ايمن بستاني14215062

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1503

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21طرطوس10100030281غاده سليمانميليا رفيق سليمان14215063

1503

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-28طرطوس10090074228فاطمهسومر نضال ملوك14215064

1503

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10040008531رناخوال زهير معنا14215065

1503

3
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1995.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-17طرطوس10160139820سلوىحال منذر بيدوح14215066

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1503

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-18طرطوس10240018050نجاة عليسوسن معال حسن14215067

1503

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-24طرطوس10160028147ابتسامتهامه سهيل ورد14215068

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1503

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-18طرطوس10160121118اعتدالليلى فادي عبدالرحمن14215069

1503

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-01طرطوس10090020274زينبتغريد محمد ماضي14215070

1503

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1710.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020017382سوسنالرا نزار علي14215071

1503

9
الال1720.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010072855نوالعلي شمعون سعيد14215072

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1504

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10260024713هندلمى يونس معروف14215073

1504

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال1969.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-01طرطوس10160128603ريماروان محمد محمد14215074

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1504

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-26حماه05100038410سيطا سالمهنها يوسف نصور14215075

1504

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10160137598كوكبحسين يحي الدين حسن14215076

1504

4
الال2451.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-03طرطوس10020036987زينه محفوضمرح محسن شوكي14215077

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1504

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال154.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-01-26طرطوس10160009647اميمه ونوسريما محمود ديب14215078

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1504

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10270003451سميره العليريم بشار سميا14215079

1504

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1965.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-25طرطوس10030020494فيفيانكريستيان ابراهيم جرجي14215080

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1504

8
الال298.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-04طرطوس10010068208عبلهحسام يوسف يوسف14215081

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1504

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-20طرطوس10220004092نهىراميا موسى طعمه14215082

1505

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-14طرطوس10110001202تماسيلياسمين نايف زيدان14215083

1505

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010139658وفاءساندي محمد صارم14215084
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1505

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1685.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-19طرطوس10050028014هيفاءفاتن محمد علي14215085

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1505

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020037118صباحسهام بسام عيسى14215086

1505

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-19طرطوس10160056866حليمهشاديه بسام مرداش14215087

1505

5
414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال180.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس10270011093نبيالمهران وجيه محمود14215088

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1505

6
الال295.0019980حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1978-04-10طرطوس10090109362عزيزه صيوحابراهيم وجيه زيني14215089

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1505

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-25طرطوس10020036884زينهشعبان محسن شوكي14215090

1505

8
الال2655.0020180اتصاالتثانوية صناعةثانوية1999-10-25طرطوس10030016821فيفيانخضر يوسف جنوب14215091

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1505

9
413كاتب اولوزارة الماليةنعمال2215.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-19طرطوس10220039665سميرهلما محمد اسعد14215092

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1506

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10050009437ميساء سلوممرح حسام الدربلي14215093

1506

1
412كتاب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةنعمال2383.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160124121منيفه عثمانريما فواز عثمان14215094

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1506

2
414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال169.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-05-01طرطوس10270011103نظميهميهان يوسف ابراهيم14215095

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1506

3
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2056.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-05-26طرطوس10160074375ربابرزان حليم اسماعيل14215096

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1506

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-01طرطوس10280009390نعيمه الشيخسماح معين سالمه14215097

1506

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-07طرطوس10010074113حياة احمدابتسام محمد احمد14215098

1506

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-10الالذقية06110040384زلفةمنال احمد عبد الكريم14215099

1506

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10090071853علياابتسام محمد عثمان14215100

1506

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020092علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10050012490جميلهعلي محمود تيشوري14215101

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1506

9
وزارة الكهرباءالال3370.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-02-01طرطوس10270027188حليمهعلي شوكت حمود14215102

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

1507

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20طرطوس10160041887نهادرويده حسن عطاف14215103

1507

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10280009333نعيمةوالء معين سالمه14215104

1507

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10160010173آمال محمودسهر مدحت ابراهيم14215105

1507

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-24طرطوس10220017579فاتن حسنهبة محمد عباس14215106

1507

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-05طرطوس10260010677نديمهرنيم علي حسن14215107

1507

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال2226.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04140026876احالمعلي سهيل عبود14215108

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1507

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05040037309افتخاررنيم عزت الميهوب14215109

766 من 585صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1507

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال267.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-11-20طرطوس10260009208داللهبة عدنان اسعد14215110

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

1507

8
الال1513.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10010120746ميادة رحمةراما سهيل عسلية14215111

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1507

9
الال298.0019890ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1967-10-07طرطوس10020034570ليلىغاده يونس ابراهيم14215112

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1508

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-05طرطوس10020019538نورهمارلو عبد الكريم علي14215113

1508

1
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2684.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-23طرطوس10260007150منى علييزن عيسى سليمان14215114

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1508

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-01طرطوس10010142105نديمهليندا سلمان قاسم14215115

1508

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-17طرطوس10160057945داللسوزان احمد سليمان14215116

1508

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1693.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-02طرطوس10020043276ياسمين منصورهباسمه ميمون نصر14215117

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1508

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090001307فاطمه رنجسسميره احمد سالمه14215118

1508

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-07-27طرطوس05190019163فوزيهرشا نجم حسن14215119

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1508

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1433.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10160061460نادياريما عبد الكريم شاهين14215120

1508

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-22طرطوس10260030147أملرنيم مصطفى علي14215121

1508

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال2788.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01طرطوس10220002077مسيرهروعه زيد شاهين14215122

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1509

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-20طرطوس10090049947حنان قاسمامجد عمران احمد14215123

1509

1
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال249.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-08-20طرطوس05180019092سميرهرشا ناصر ناصر14215124

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1509

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-09طرطوس10040016071سهامروى عدنان ابراهيم14215125

1509

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-19طرطوس06050009645ندىمنال ابراهيم اسماعيل14215126

1509

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-21طرطوس10010044755حياةبلسم احمد حبيب14215127

1509

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2255.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-14طرطوس10230015074ريمابتول محمود رمضان14215128

1509

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020086أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28طرطوس10220043916سلوى حسينرضوان اكرم معال14215129

1509

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-15طرطوس10090044170سجيعهكاملة علي فياض14215130

1509

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال123.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-05-15طرطوس10230024440نجاةغزوى علي نجم14215131

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1509

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-28طرطوس06110014565فضهسوزان احمد خنسا14215132

1510

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10010150486عائدههبه سليمان معال14215133

1510

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010127247غاده علوشمحمد نديم وسوف14215134
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1510

2
الال352.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-06طرطوس10090029729كفاسحاب اديب شلوف14215135

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1510

3
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال139.0019990علميثانوية عامةثانوية1975-09-20طرطوس10120014845دالمنيفه حسن ابراهيم14215136

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1510

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2371.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-13طرطوس10010087042غنوه العجيغنى سعد ابراهيم14215137

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1510

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2285.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10160087183سعادحال علي محمود14215138

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1510

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-20طرطوس10240020170نجاحنور محي الدين ابراهيم14215139

1510

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2057.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-24طرطوس10010096212هبههزار مصطفى الصرماتي14215140

1510

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1747.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05طرطوس10120014172مهى ابراهيملورين امين ابراهيم14215141

1510

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-28طرطوس10160113994سهامسوسن علي شعبان14215142

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10160068840يمناأصالة عيسى جمعة1511014215143

409كاتب اولوزارة الماليةالال2167.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10280017185ابتسامبيانا محمود درويش1511114215144

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020092أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090055318سعادفادي محمد ديبه1511214215145

الال268.0019940الكترونثانوية صناعةثانوية1975-02-15طرطوس10090002706نجيبه ابراهيمثائر سهيل رعد1511314215146
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-10طرطوس10040028223منىراميه سعد قاسم1511414215147

الال1669.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160081524رحاب انباشيحال محمود علي1511514215148

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-05طرطوس10270004560عائدهعبير مرشد عيود1511614215149

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28طرطوس10280017521منى عمرريم حسن زهره1511714215150

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10100026911ليلىهيا صالح خزام1511814215151

409كاتب اولوزارة الماليةالال2009.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10160118358نادرةمريم عماد حسين1511914215152

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1512

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-25طرطوس10090047466مادلينحازم عدنان صبوح14215153

1512

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-17طرطوس10270024179ندىبتول غيث سليمان14215154

1512

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-12طرطوس10050010225سالممحمد خالد سليمان14215155

1512

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-06طرطوس10170012566آمنهالنا علي حسن14215156

1512

4
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2467.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-08طرطوس10220018496رائدهآيه لؤي يوسف14215157

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1512

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020127أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-15طرطوس10220037459دوالضياء سليم ابراهيم14215158

1512

6
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-05-23طرطوس10090010585اناهيدعلي قسي عثمان14215159

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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1512

7
الال275.0020070تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1989-08-28طرطوس10160064526دالل عليراغب وجيه علي14215160

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1512

8
معهد1987-09-05طرطوس10090002847أميرةأشواق يوسف سليمان14215161

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.0020080

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1512

9
الال2187.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-31طرطوس10250004789يسرى يوسفاريج فوزي شعبان14215162

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1513

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01طرطوس10280005826أمالريم محمد محمد14215163

1513

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10040007911منىزينه عدنان دغمه14215164

1513

2
الال2258.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10150015948وفاءزهير عزات سلمه14215165

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1513

3
الال1686.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-17طرطوس10160110366ندىعلي جودت حسين14215166

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1513

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2172.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-11طرطوس10160067114فاطمهمنى محمود اسعد14215167

1513

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019943أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-10طرطوس10010027681نجيبه عليعالء يوسف علي14215168

1513

6
الال257.0020105علميثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10220040782حنانأحمد بهجت معال14215169

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1513

7
الال314.0020017ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1983-07-29طرطوس10050006954ملكهميالد علي حسامو14215170

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1513

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-28طرطوس10110013444ريامرح حسين سليمان14215171

1513

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-10طرطوس10170011051ابتسام فرحةيارا سالمة مصطفى14215172

1514

0
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1406.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-06طرطوس10220005056نجاةزينب رمضان حمشو14215173

1514

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-20طرطوس10220016914باسمههبه منصور عيسى14215174

1514

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال139.0019996علميثانوية عامةثانوية1979-02-25طرطوس10020021273ماريهحسن علي علي14215175

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1514

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019993أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-19طرطوس10030006185زين الدار ميهوبفراس علي ابراهيم14215176

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1514

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-15طرطوس10260005909حمامهلينا محمود شاهين14215177

1514

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-18الالذقية00170005926روضهتيما سمير صقر14215178

1514

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-13طرطوس10220024099كمالهراميا نبيل حمدان14215179

1514

7
الال277.0020086كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-02-25طرطوس10010067139مهديهعيسى محمد خضور14215180

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1514

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال1919.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-22طرطوس10160029641مهاياسمين عدنان ديب14215181

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1514

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال229.0020019علميثانوية عامةثانوية1982-06-01طرطوس10090054101ليلىشاهر علي عيسى14215182

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1515

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال159.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-01-10طرطوس10090026873نائفهريم حسن علي14215183

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1515

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-02طرطوس10270014779لينادعاء علي سليمان14215184

1515

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-12طرطوس10140006059زهرالبانميساء محمود علوش14215185

1515

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-02الحسكة08160002301خزنهعلي خليل االحمد14215186

1515

4
الال133.0019996علميثانوية عامةثانوية1981-01-15طرطوس10110012499كريمةآصف غازي قطيفة14215187

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية1179

1515

5
الال1988.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-05طرطوس04010597038عواطفلورانس محمد حيدر14215188

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1515

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-29طرطوس10130010949نورمانسرين الياس شاهين14215189

1515

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1946.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-14طرطوس10090052901هدىجعفر صفا العاتكي14215190

1515

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020012علميثانوية عامةثانوية1982-08-16حمص04120073633ثلجةحسين سليمان حسن14215191

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1515

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10280017596ثناءريم هيثم ملحم14215192

1516

0
الال3001.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-07-20طرطوس10100030033وفاءعلي زهير ملحم14215193

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1516

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-20طرطوس10020022082ميادهشيرين حيدر جبور14215194

1516

2
وزارة الكهرباءالال247.0020085ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-04-21طرطوس10100033105عائدهصافي احمد داؤد14215195

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

1516

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040011823سوزانريم بسام بركات14215196

1516

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10010135870باسيل عبدوعزام محمد عبد الهادي14215197

1516

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-14طرطوس05150116858معينهفاتن محمد ديبو14215198

1516

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-19طرطوس10250010502لميافرح سلمان ديوب14215199

1516

7
413كاتب اولوزارة الماليةالال2008.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-18طرطوس10220045862اميرههديل محمد حسن14215200

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1516

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2061.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20طرطوس10220038720نديمة الهوىشادي محمد خضور14215201

1516

9
الال127.0020061علميثانوية عامةثانوية1986-05-14طرطوس10220028782امالايهاب علي احمد14215202

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1517

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-23حماه05150109051وحيدهنور معروف فندي14215203

1517

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-12طرطوس10090011965سوزانحال ابراهيم مسلم14215204

1517

2
الال272.00200010تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1982-02-18طرطوس10140002112حياةفادي محمود نده14215205

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1517

3
ثانوية2004-01-10طرطوس10110021171احالمنور عادل حسن14215206

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب
الال3122.0020210

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1517

4
الال260.0020099ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-02-09طرطوس10230012333جميلةحسن محسن عبود14215207

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1022مستثمر حاسوب

1517

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03طرطوس10160141019جناة الموعيهيبا سلمان عبدهللا14215208

1517

6
الال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01طرطوس10180002657سعدىلبنى محمود محمد14215209

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي
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1517

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2300.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-15طرطوس10170022387عايدةهديل فؤاد ديب14215210

1517

8
الال255.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-06-25طرطوس10180011191ريايسرى غسان ابراهيم14215211

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1517

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-20طرطوس10020007666الهاملينا علي محمد14215212

1518

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص10010007911أمالعبير منجد داود14215213

1518

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01طرطوس04120087582فدوىديانا علي نصره14215214

1518

2
الال144.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-19طرطوس10260009992فهيمهاشراق حامد سلمون14215215

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1518

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1898.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-10طرطوس10040028402سميرة ميهنسرين محمود اسماعيل14215216

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1518

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30طرطوس10010118190مريمنغم سلمان بوفرود14215217

1518

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01طرطوس05190018263حنانلما جمال العساف14215218

1518

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال169.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10010102391سناء تفوحفاطمة رضوان عباس14215219

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1518

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2153.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010119849سماحلجين محمد احمد14215220

1518

8
الال213.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-02-22طرطوس10010058607هدىعلي خليل يونس14215221

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1518

9
510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-16طرطوس10050014925ندىمنى محمد علي14215222

1519

0
معهد1985-10-04طرطوس10010003936سورياثناء يوسف سليمان14215223

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.1120070تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1519

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2182.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-09طرطوس10010116268روبانورمان عهد حمدان14215224

1519

2
معهد1985-01-07طرطوس10260035631حنانديما اديب حسن14215225

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال66.1220060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1519

3
معهد1997-01-26طرطوس10230021448مريممحمد احمد حسن14215226

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.5420184تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1519

4
الال3456.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-03-08طرطوس10160122503زاهيهديانا يوسف عيسى14215227

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

1519

5
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1673.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10220039403سناءميس علي محمد14215228

1519

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-05طرطوس10140001700فداء حبوسبيان علي حبوس14215229

1519

7
معهد1993-08-02طرطوس10260019623آسيهبلسم علي محمد14215230

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال72.8920140

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1519

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2519.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-19طرطوس10260009621سعاد سلمونألين بسام سلمون14215231

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1519

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1623.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10100024310آمال اسعديانا منذر سعود14215232

1520

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-06طرطوس10260026905فاطمه سلمونريم عدنان ابراهيم14215233
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1520

1
معهد2001-09-02طرطوس10260019626آسيهزين علي محمد14215234

المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.7320210ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1520

2
الال123.0019950علميثانوية عامةثانوية1978-01-18طرطوس10010103348فاطمهمحاسن يوسف حسن14215235

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1520

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-11طرطوس10240019319عائدهشذا محمود حسن14215236

1520

4
الال278.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-03-18الالذقية06180020452ميادهفاطمة محمد بليلو14215237

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1520

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090026395هناءبشرى هاني اسماعيل14215238

1520

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1786.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10020027751سناءسالي غسان سقور14215239

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1520

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2218.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01طرطوس10090046665شاديةبراءة سروات درويش14215240

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1520

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال186.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-21طرطوس10090067940فريزهيوال انيس علي14215241

1520

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1544.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-21طرطوس10220012467اسمهانمرح عماد اسعد14215242

1521

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10110014500سعادفرح احمد احمد14215243

511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10090067826فريزهنادين انيس علي1521114215244

1521

2
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال137.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-04-15طرطوس10280019039وضحهاسماعيل علي ابراهيم14215245

1521

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2062.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-13طرطوس10040014151ندى سنكريرهف حيدر يوسف14215246

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1521

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-17طرطوس10090073699احالم طرافديمه عيسى حلوه14215247

1521

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090118308عزيزه خليلايمان محمد خضور14215248

1521

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040010766مهديه معاللورا مفيد عاصي14215249

1521

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08طرطوس10030036480مطيعهبشرى احمد حيدر14215250

1521

8
معهد2001-03-16طرطوس10160033575هدىاسكندر محمود غانم14215251

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال65.3720210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الدفاع634

ممرض معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة667

1521

9
معهد1999-01-28طرطوس10090000728سماهرراميا علي حسن14215252

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال67.3720180المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1522

0
الال252.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-05حلب02030262833خديجه قبيطريمنى محمد ابراهيم14215253

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

405مراقب مساعدوزارة المالية368مدقق

1522

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-25طرطوس10260006613شفيقهمنال يوسف يوسف14215254

1522

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1918.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-01طرطوس10010083826منال اسماعيلهيا عيسى عياش14215255

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1522

3
الال2622.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-11-04طرطوس10260020119أميمهضياء محمد محمد14215256

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1522

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-28طرطوس10090112435بديعه احمدساره صفوان خضور14215257
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1522

5
الال2911.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-10-04طرطوس10090012084اميرهنوار مفيد مسلم14215258

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1522

6
معهد1973-12-02طرطوس10010071637روجيناليسيا عبدالرزاق محمد14215259

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال71.0819930

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1522

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10040005819احالم بيشانيسارة خليل بيشاني14215260

1522

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال340.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-03-01طرطوس10260030795نسيمهفداء ابراهيم يوسف14215261

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1522

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2013.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17طرطوس10090018365الهامرنيم حسن شعبان14215262

1523

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.00201210أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-27طرطوس10010004364حميدهسمير سعيد المحمد14215263

1523

1
معهد1985-08-30طرطوس10160121491ليلىمحمد علي احمد14215264

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.2120081تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1523

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال201.0020058علميثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10280018457مياعلي حسن علي14215265

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1523

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01طرطوس10090057045فاديهساندي احمد سويدان14215266

1523

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-18طرطوس10170023330حمامهغانا محمود ناصر14215267

1523

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1959.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10180007179سالفه تامربتول حسن مرعي14215268

1523

6
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1780.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-20طرطوس10160033955هناديهيا احمد عبد هللا14215269

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1523

7
الال284.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-08-25طرطوس10010127153جهينهانتصار ابراهيم غنوم14215270

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1523

8
معهد1996-03-12طرطوس10230015584روسياغيداء حسين حسين14215271

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال68.9320160معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1523

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1477.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-25طرطوس10010120700فيحاءلورا باسم عسلية14215272

1524

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-17طرطوس10160103605سماهرشيم سيف الدين محمد14215273

1524

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1483.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-16طرطوس02010338116مركزانسلمان أحمد علي14215274

1524

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-30طرطوس10090018396هدىايمان سهيل شعبان14215275

1524

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08طرطوس10050012157سهاممنال بسام احمد14215276

1524

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08طرطوس10040011017احالم بيشانيروان خليل بيشاني14215277

1524

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2120.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-05طرطوس10220036448غزالة دبرهاكنانه فيصل محمود14215278

1524

6
الال3713.0020134حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-01-01طرطوس10280014431هيام ديوبمحمد عبد العزيز احمد14215279

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1524

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10220035228داللهنغم محسن علي14215280

1524

8
الال3683.0020139تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10100027917نواليوسف عز الدين محمد14215281

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1524

9
الال3036.0020191حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2001-09-02طرطوس10090091580مديناربيع علي كلثوم14215282

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962
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1525

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-25طرطوس10110020299منىريم احمد حسن14215283

1525

1
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2379.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-20طرطوس10090075303انعام ماضيمايا هيثم خضور14215284

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1525

2
معهد1986-03-01طرطوس10160084369فتاةناهد بركات المقدم14215285

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.4220050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1525

3
معهد1986-06-29طرطوس10010056848سهيلهريما يوسف خضور14215286

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.6520110

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1525

4
الال1598.0020134علميثانوية عامةثانوية1994-02-12طرطوس10030038600نبيههعلي حسن خضور14215287

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1525

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-13طرطوس10230013838ماريهأروا يونس وقاف14215288

1525

6
وزارة الكهرباءالال325.0020019كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-01-01طرطوس10090096695شهيرهكنان نزار غنام14215289

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1525

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال117.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-04-10طرطوس10040000665نورهزهره يونس حمود14215290

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1525

8
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-23طرطوس10160103212تانياامل محسن خليل14215291

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1525

9
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2132.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-06طرطوس10240015656سهيالعلي سمير احمد14215292

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1526

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2362.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-13طرطوس10090046155حسنهايناس نصر مسعود14215293

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1526

1
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25حمص04010824579هياملونا معين سليمان14215294

1526

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-29طرطوس10160043779مطيعه عليميس احمد خلوف14215295

1526

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10150007040حمامه عبدهللانرمين جودات اسماعيل14215296

1526

4
معهد1983-01-27طرطوس10040013552حياةغياث محمد سليمان14215297

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.0020048تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1526

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2273.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-25طرطوس10020031366هدىمنى علي محمد14215298

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1526

6
410كاتب ماليوزارة النقلالال271.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-03طرطوس10010038377سهام عليجهان علي حمدان14215299

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1526

7
الال3241.0020135ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1995-01-25طرطوس10090037937منىمجد منذر الخطيب14215300

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1526

8
510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-20طرطوس10160003196بسيمهرزان غسان منصور14215301

1526

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-10طرطوس10110025335فدوى اسماعيلروان أنس عيسى14215302

1527

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02الالذقية06090007487غادهبشرى بسام اسعد14215303

1527

1
الال3441.0020140ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1996-03-15طرطوس10150003642سوسنادريس محمد سالمه14215304

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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1527

2
الال128.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-02-25طرطوس10160040334يسرىعال محمود سعادات14215305

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1527

3
معهد1984-07-29طرطوس10150004361غنوهثراء توفيق مرهج14215306

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.5320040تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1527

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-16طرطوس10160032480غنوهأريج ياسين بشالوي14215307

1527

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال238.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-28الالذقية06090123657عايدهلبانه يوسف قزق14215308

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1527

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10110019660جميله ابو عليلينا منير خليل14215309

1527

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1752.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-23طرطوس10020008523كفاحسميره تيسير نصر14215310

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1527

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-10طرطوس10160041588عبال مخصيياسمين يحيى علي14215311

1527

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10010075849هالهعلي ناصر ساحليه14215312

1528

0
معهد1996-01-29طرطوس10110021733فايزةخلود زهير حسن14215313

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1528

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال245.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-15طرطوس10270019232مفيده زينهسميه جودت سمعول14215314

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1528

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-11طرطوس10270016275فريحهإناس حسن خليل14215315

1528

3
معهد1995-10-11طرطوس10160116317فائزهغدير ممدوح محمود14215316

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.3620175تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1528

4
الال266.0020048حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-05-31طرطوس10010046884سميرهاحمد ذكي قاسم14215317

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1528

5
412كتاب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2421.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-09-05طرطوس10100032445فلايرمهند مصطفى حمود14215318

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1528

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-29طرطوس10140004984هدىعال سمير علي14215319

1528

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10020009969نجالاريج رمضان سليمان14215320

1528

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2300.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-23طرطوس10130000566منالرند عدنان علي14215321

1528

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال198.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-04-23طرطوس10090046209فاطمه ضواحسام محمد ضوا14215322

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1529

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-02طرطوس10090002181روعتبشرى سمير بدور14215323

1529

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-25طرطوس10090001077غادةعال حسين بدور14215324

1529

2
الال3756.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-06-19طرطوس10100025835انيسهرنيم حسن سليمان14215325

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

1529

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حلب02190127156عيشهلمياء خالد لحموني14215326

1529

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-16طرطوس10100000025صباح عطفهرؤى فاروق عطفه14215327

1529

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1913.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-10طرطوس10160041855نهادحنان حسن عطاف14215328
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1529

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-17طرطوس10090049634سلمىبراء علي سليمان14215329

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1529

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10طرطوس10160124023هدى سليمانزينه كمال رمضان14215330

1529

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10090048155غاليهمجدالدين عبد اللطيف عبود14215331

1529

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-30طرطوس10110022761ماريرنا احمد سليمان14215332

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1530

0
الال2270.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10110020345رئيدةميس احمد فريحه14215333

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

1530

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-23طرطوس10240019295سميره احمدآية محمد حسن14215334

1530

2
معهد1976-01-15طرطوس10090035787ثورياانعام محمد حسن14215335

المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.1619970تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1530

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-18طرطوس10260035875حنانربى أديب حسن14215336

1530

4
معهد1984-01-28طرطوس10260003068جهينهلمى اسماعيل ونوس14215337

المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.4420050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1530

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10150012015حنانميرنا محمد نعمان14215338

1530

6
الال2412.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-20طرطوس10160125167ثناءشعبان علي قاسم14215339

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1530

7
الال167.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-28طرطوس10040001333خديجهعلي عيسى عيسى14215340

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1530

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1332.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-31طرطوس10150002029احسانعلي شعبان سليم14215341

1530

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2318.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-19طرطوس10010083820منالزينه عيسى عياش14215342

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1531

0
معهد1996-03-15طرطوس06220023363آسياربى عادل حمدان14215343

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال70.7120170مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

407مراقب مساعدوزارة المالية79كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1617.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160076119منارهديل محمود سكاف1531114215344

1531

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1925.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10090081734ميليا زهرهيزن عادل عباس14215345

1531

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس10280005528فاطمههناء محمد ابراهيم14215346

1531

4
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال151.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-03-30طرطوس10010008180سعده شقوفسوسن علي شقوف14215347

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1531

5
510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10040020178فاطمه سلومنورا بهجت سلوم14215348

1531

6
معهد2000-07-08طرطوس10140006984يسرىمحمود سمير غانم14215349

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9420210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1531

7
معهد1981-06-01طرطوس10160057589عائدهفراس محمد سليمان14215350

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال62.2820087(متواجد قديما)إدارة 

1531

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-15طرطوس10240005048ميليا ناجينهله سلمان هندي14215351

1531

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-08طرطوس10090001526سلمىفنار رشيد محفوض14215352

1532

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10طرطوس10020048225اريجنسرين عدنان بدره14215353
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1532

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1974-05-05طرطوس10020014207نوالاميره احمد ديب14215354

1532

2
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1938.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-19طرطوس10260009916غاده ديبهبه ياسين محمود14215355

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1532

3
الال1829.0020190علميثانوية عامةثانوية1998-08-27طرطوس10090070078دالل فارسصبا ابراهيم حداد14215356

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1532

4
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال173.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-11-20طرطوس05030018488حسيبهداليا خضر الفندي14215357

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1532

5
معهد1991-11-03طرطوس10140009381سعادسوزان علي ابراهيم14215358

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.7920120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1532

6
نعمال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-01طرطوس10270020955نهاد عمرانأحالم محمد عمران14215359

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1532

7
معهد1995-04-01طرطوس10260030684اسعافاحمد معين احمد14215360

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال79.9520163مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1532

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-20طرطوس10110021163علياسها محمد عيسى14215361

1532

9
الال286.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-05-03طرطوس10010032537عزيزهلميس سليمان فياض14215362

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1533

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-15حمص10170017851حياهنهله خضر قاضي14215363

1533

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01طرطوس10150013100ايمانميرنا سمير زينه14215364

1533

2
معهد1974-11-15طرطوس10230019598جهينامنال يحي عيسى14215365

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.2619970مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1533

3
الال1877.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10140014433سرابجمال حكمات حسن14215366

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
404مراقب مساعدوزارة المالية1002جندي إطفاء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1533

4
معهد1996-01-10طرطوس10170014550نافلههال كاسر اسعد14215367

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال82.0720150معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1533

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1885.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-05طرطوس10100008292علياريم محمد سليمان14215368

1533

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال134.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-03-20طرطوس10280014419ثورهمها هاشم احمد14215369

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1533

7
معهد1990-02-19طرطوس10090010758نجوىرزان ياسين ناصر14215370

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.8120110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1533

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01طرطوس10020017433املهبه بديع ياشوطي14215371

1533

9
معهد1989-06-01حماه05190007260بهيرهداليا صالح رستم14215372

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0420100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1534

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28طرطوس04120105922نهاد الرجبهنادي يوسف محمود14215373

1534

1
الال1561.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-11طرطوس10270020476وحيدهربيع محسن خضور14215374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1534

2
معهد1988-11-12طرطوس10040003806منىهيام يونس محمد14215375

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.5820090أشعة

1534

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-28طرطوس10280015519ريمهزينا احمد حسن14215376

1534

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10280013663فاطمهحنين علي قليح14215377

1534

5
413كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-08طرطوس10220042108جميلة خضورماري احمد خضور14215378

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1534

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020028أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-07طرطوس10010056902مفيده خضوروائل نصر ناصر14215379

1534

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040018412محاسنحازم عبود عبود14215380

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1534

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020191أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010114462منيرهاسكندر عيسى عيسى14215381

1534

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-30طرطوس10010135804وفاءروال محمد عبد الهادي14215382

1535

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10090034056زهره يونسهنادي علي يونس14215383

1535

1
معهد1985-01-01طرطوس05170051037نورهلبنا فاروق ابراهيم14215384

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.4220070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1535

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01طرطوس10090031070روانرزان باسم عباس14215385

1535

3
الال2496.0020172ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01حماه05190001293مصريهأمجد محمود علي14215386

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1535

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-04طرطوس10160101002سوسنبتول شفيق ونوس14215387

1535

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-15طرطوس10280018250فريدهزكيه محمد صارم14215388

1535

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال223.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-05طرطوس10160140658هدى عيسىمرح احمد زيزفون14215389

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1535

7
معهد2000-06-25طرطوس10010169035نسرينآالء طارق يوسف14215390

المعهد التقاني 

الصحي
الال73.0220210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1535

8
412كتاب اولوزارة الماليةالال1853.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-25حماه05070025293بشرى صالحعفراء وليم الوسوف14215391

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1535

9
معهد1993-01-10طرطوس05190007248آسياميرنه عبد المجيد رستم14215392

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.9020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1536

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1288.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-01طرطوس10160101569ريما عليهديل سالم علي14215393

1536

1
410كاتب ماليوزارة النقلنعمال377.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-01طرطوس10090023970اميرهعبير كاسر ميهوب14215394

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1536

2
معهد1998-10-29طرطوس10010135891سهامعلي ياسر عبد الرحمن14215395

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.1620180تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1536

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10090039249منىعلي سعد الغريب14215396

1536

4
معهد2000-05-28طرطوس10010135936سهامبتول ياسر عبدالرحمن14215397

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.4220210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1536

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1771.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-24طرطوس10160116426يسرىلورين منير ملحم14215398

1536

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01طرطوس10040005576جميلهرؤى حسن كناج14215399

1536

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2028.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01طرطوس10160098578رجاءرنا انور محمد14215400

1536

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-30طرطوس10170003011سحربشرى علي شمالي14215401

1536

9
معهد1982-02-27طرطوس10220016429ناديامزيدا سمير ادريس14215402

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

406مراقب مساعدوزارة الماليةالال83.7120020
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1537

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-07طرطوس10090071781سمياوالء علي ابراهيم14215403

1537

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090035657صديقه مسلمهبه توفيق شيحه14215404
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1537

2
413كاتب اولوزارة الماليةالال1710.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-15طرطوس10220043555لينا ابراهيمياسمين محمود ديب14215405

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1537

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-25حماه05200089378امينهنها عبدالكريم المحمد14215406

1537

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020092أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-26طرطوس10280000035شاديه دعبولربيع عبدالرزاق احمد14215407

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1537

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال260.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-08-13طرطوس10170028836حياةايالن اسكندر ديب14215408

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1537

6
الال3558.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-06-12طرطوس10020016452سهامدارين علي ديب14215409

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1537

7
معهد2000-07-15طرطوس10250005755ريمآيه علي برهوم14215410

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال75.8120210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1537

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-11طرطوس10160088525مسكيهبشرى طالب محمد14215411

1537

9
معهد1984-01-01طرطوس10220025108نجيبهسونيا ابراهيم سليمان14215412

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال61.0220080محاسبة

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

16مدقق مالي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
128منشئ رئيسي

1538

0
معهد1993-01-25طرطوس10030018238رمزهمايا موسى مخول14215413

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.3820170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1538

1
الال307.0020113تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1994-01-03طرطوس10130011655سعادبشار خليل خضر14215414

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

1538

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10160076549علمافاطمه علي عيسى14215415

1538

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-17طرطوس10240008455نبيله سليمانهال احمد صالح14215416

1538

4
معهد1985-06-01حماه05050158073انصافروعه توفيق االسبر14215417

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال72.3820050إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1538

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال165.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-11-01طرطوس10030010508نجاحميس محمود حسن14215418

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1538

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160098593مها احمداليسار رزق محمد14215419

1538

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-04طرطوس10100037089نومه ابراهيمسمر احمد ابراهيم14215420

1538

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-04طرطوس10100005257بشرىلبنى مظهر نعمه14215421

1538

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2261.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040009313تغريدصبا علي جديد14215422

1539

0
معهد1992-05-20طرطوس10100017855الماظهريم عمران نور الدين14215423

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.8920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1539

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2496.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-11طرطوس10160044287ميساءيارا رجب خلوف14215424

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1539

2
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10140002537ثرياديما ناظم وسوف14215425

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1539

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-11طرطوس10250009396سميرهريما علي احمد14215426

1539

4
معهد1996-01-13طرطوس10100010907نادياحسن علي خضور14215427

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.0620162تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1539

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2143.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-15حلب02030351321عائدهشيماء محمد ياسر عدايا14215428

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1539

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال106.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-06-20طرطوس10040003224خضرهعلي مصطفى سلمان14215429

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1539

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-01طرطوس10240008634ندىأريج فؤاد اسماعيل14215430

1539

8
الال324.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-04-16طرطوس10220015205عزيزه غجرينسرين صالح محمد14215431

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1539

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1914.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-31حمص04030039667غادهميراي باسم الخضور14215432

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1540

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-27طرطوس10090057788بديعهفاطمه حبيب احمد14215433

1540

1
معهد1988-09-15طرطوس10270007388هيامردينه أحمد ابراهيم14215434

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.1320080

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1540

2
معهد1988-08-21طرطوس10240001627نادياسماح محمد ابراهيم14215435

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال69.1220080اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1540

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01طرطوس10040012194شهيره احمدروال محمود كرميا14215436

1540

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01طرطوس10140011499فوزهثراء شاهر خضور14215437

1540

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1818.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090073635احالم طرافكنانه عيسى حلوه14215438

1540

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-14طرطوس10180011359سماهرجويل رمضان صالح14215439

1540

7
معهد1993-01-30طرطوس10020012857سحرعال حيدر محمد14215440

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال58.3220170تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1540

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-10طرطوس10090017568نسرينالنا محمود حسن14215441

1540

9
الال3119.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-10طرطوس10020003430نجاححسن علي عباس14215442

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1541

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2213.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10160088997سميرهرشا احمد عباس14215443

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10100023074سهامهبه يوسف ابراهيم1541114215444

1541

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-31طرطوس10160075977زهور الحلوههديل ياسين صالح14215445

1541

3
الال1969.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10010091892سحرغنى محمود حسن14215446

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1541

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01طرطوس10010040709روزيتنعمى جابر الشيخ14215447

1541

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2129.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05190029338منار درغامرغد معين شدود14215448

1541

6
الال289.0020040خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1986-09-01طرطوس10030035746هنا خضورمحمد عيسى الغاوي14215449

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1541

7
معهد1979-04-20طرطوس10270023231عبلهعفراء ابراهيم حمود14215450

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.5719990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1541

8
معهد1981-06-25طرطوس10020016733روسياابتسام محمود عليان14215451

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةنعمال73.5920020مطبخ وحلويات

1541

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2459.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160095738صبحيهربا احمد نجم14215452

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1542

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08طرطوس10120002368بسما سعودسالم سليمان سعود14215453
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1542

1
معهد1996-04-25طرطوس10110008186سهامسناء ياسين صارم14215454

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال64.2020170أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1542

2
معهد1978-09-10طرطوس10120012636نادياسالف محمد مرهج14215455

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.0820060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1542

3
الال1669.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-06طرطوس10100023070سهامسالم يوسف ابراهيم14215456

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية1179

1542

4
معهد1999-05-11طرطوس05190006809ندىيارا فايز علي14215457

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.0120210مصارف وتأمين

1542

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-08طرطوس10010007659رناياسمين حبيب ابراهيم14215458

1542

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-22طرطوس10100019103ظهيره حسينعلي هيثم سليمان14215459

1542

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1833.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-08طرطوس10250005393عائدهريم نديم سليمان14215460

1542

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10010122460هدى شاميهمنى نديم صالح14215461

1542

9
الال316.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-03-02حماه05190020894جميلهوفاء صالح درغام14215462

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1543

0
معهد1994-01-15طرطوس05170021871مهىحمزه نزار مخلوف14215463

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال66.0020164معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
636مساعد فني أولوزارة الصحة635مساعد فني أولوزارة الصحة634

1543

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20طرطوس10030022544مسيكهخديجه محمد عباس14215464

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1543

2
وزارة الكهرباءالال337.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-09-06طرطوس10090067077يسيرهشاديا احمد ابراهيم14215465

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1543

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال1631.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-25طرطوس10160117766آمالمايا محسن يونس14215466

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1178

1543

4
الال3147.0020210ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-01-25طرطوس10090074355اسمهان حيدرحال عهد حيدر14215467

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1543

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10010134683بديعهلميس علي سليمان14215468

1543

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-29طرطوس10220027956هدى فاضلزينب علي فاضل14215469

1543

7
معهد1999-06-01طرطوس10100017323رزانرغد هيثم ابو حمود14215470

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال70.5420190مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1543

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-18طرطوس10090049685الهامسوزان محمد الصموعه14215471

1543

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10010122159هدىريم نديم صالح14215472

1544

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-15طرطوس10140013093سلمىنجد علي ديوب14215473

1544

1
معهد2000-05-31طرطوس10010098444زاهيههبه محمد يوسف14215474

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.2520210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1544

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16حماه05190027157عبيرريم سطام سعيد14215475

1544

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-21الالذقية06110017736غادهعليا غسان عبد هللا14215476

1544

4
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2210.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-21طرطوس10160114067هاله ناصيفهديل حسام محمود14215477

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1544

5
معهد1988-01-10طرطوس06170006821ودادوعد محمد خضر14215478

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.5020100سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1544

6
معهد1988-04-15طرطوس10260002293عايدهنرمين علي سليم14215479

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.8020080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1544

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020112علميثانوية عامةثانوية1991-06-11طرطوس10010128168جناةعلي شعبان سلمان14215480

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1544

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-17طرطوس10160025553نادياباسل عبد الكريم شاهين14215481

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1544

9
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1944.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-26طرطوس10160121960ابتسامعلي حيدر عباس14215482

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1545

0
معهد1998-11-21طرطوس10090086145مرامخضر ياسر حماده14215483

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال71.1420190شبكات حاسوبية

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

1545

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-14طرطوس10010061215غادهمريم طاهر يوسف14215484

1545

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال198.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-20طرطوس10010087874فاطمههدى بدر علي14215485

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1545

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2291.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10240018640سمرديانا مفيد احمد14215486

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1545

4
معهد1994-05-29طرطوس06170017765صديقهسوزان مرشد خضور14215487

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.5020170

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1545

5
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1980.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-19طرطوس10160116348رنا يوسفرهف محمد محمود14215488

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1545

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2051.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-27طرطوس10160115262شذى احمدوئام مازن خضر14215489

1545

7
معهد2000-05-03طرطوس10010152776سحرساره علي ريه14215490

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال73.6220200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1545

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-24طرطوس10230004776نبيالهبة وجيه سلوم14215491

1545

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10050001139اعتدالغوى محمود عبود14215492

1546

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01طرطوس10150005678نهادصبا علي حبيب14215493

1546

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-25طرطوس10090050867هند داللبانه محمد دال14215494

1546

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-09طرطوس10090002841امالرشا ابراهيم صيوح14215495

1546

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-04طرطوس10010116249روبارهف عهد حمدان14215496

1546

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-15طرطوس10090040408انصافهديل علي شحود14215497

1546

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2492.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-22طرطوس10230013989بثينة حسنمنار معن مرهج14215498

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1546

6
معهد1983-05-01طرطوس10090010741هناءداليا ناصر ناصر14215499

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.4020040سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1546

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-23الالذقية06110009163فيروز االبراهيمزينه علي حمدان14215500

1546

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10280012341هدىعلي وجيه الشيخ14215501

1546

9
معهد1983-01-03طرطوس10090040450جميلهياسمين احمد عطيه14215502

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1547

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-19طرطوس10250011093ندىهبة غسان علي14215503

1547

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-17طرطوس10220014711فضة مرعيفدى محمد مرعي14215504
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1547

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1892.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-06طرطوس10010052012غيداءرنيم احمد محمد14215505

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1547

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال211.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-27طرطوس10220013888ناديا فاضلزينب عبد الحليم محمود14215506

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1547

4
معهد1976-01-20طرطوس10160121630فاطمهمنى محمد علي14215507

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال56.9119990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1547

5
الال3624.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-07طرطوس10020001515هالهنور مصطفى شدود14215508

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1547

6
الال263.0020003خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1982-03-14طرطوس10010066112عائشهعمار كاسر سليمان14215509

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1547

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال2528.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-27طرطوس10160107649ناديا حسيننسمه سليمان احمد14215510

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1547

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-18طرطوس10230025164سهيررباب كمال مهنا14215511

1547

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019940علميثانوية عامةثانوية1973-01-20طرطوس10090045131نديمههيلدا جابر بدور14215512

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1548

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال146.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-07-10طرطوس10030036444سعده حيدرباسل محمد حيدر14215513

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1548

1
معهد1990-01-02طرطوس10160157470ماريسماره محمود علي14215514

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1548

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02طرطوس10050025306جنانساره سلمان البشالوي14215515

1548

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-10طرطوس05070016814فاطمهريم محمد ديب14215516

1548

4
معهد1987-01-01طرطوس10230012772كوثروائل محمود خضر14215517

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال66.3520070مطبخ وحلويات

1548

5
413كاتب اولوزارة الماليةالال143.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-04-17طرطوس10220026736منيفهفداء احمد يوسف14215518

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1548

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05طرطوس10090003215نجاحروان علي صالح14215519

1548

7
معهد1997-01-02طرطوس10240011615حياةسوزان عبدهللا ميهوب14215520

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال62.2920190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1548

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1493.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-05-22طرطوس10010150991سناءعالء عدنان معيطه14215521

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1548

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال124.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-10-11طرطوس10090108443هيامديما نديم ريا14215522

1549

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-20طرطوس10180002350عزيزهنغم مصطفى ابراهيم14215523

1549

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-20طرطوس10220014449ميلياصبا يحي مرعي14215524

1549

2
معهد1994-06-10طرطوس10010132576تغريدرغد منذر هاشم14215525

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1620180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1549

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-16طرطوس10220038200هيامميس جاثم عثمان14215526

1549

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الالذقية06090120469ريما ناصررنين علي عاقل14215527
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1549

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-25طرطوس10020029345خديجهزينه خليل السواح14215528

1549

6
معهد1982-11-15طرطوس10160006679دولتريم عيسى رهجه14215529

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.4120030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1549

7
الال4137.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-07-14طرطوس10230006986عبيرجوليانا منير ميه14215530

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1549

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1916.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10240017631فلايرضحى احمد ناصيف14215531

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1549

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1407.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-24طرطوس10090030196غنوهرهف حسين علي14215532

1550

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2106.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-10طرطوس10010120742فيحاءالرا باسم عسليه14215533

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1550

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15طرطوس10010002085تغريدهديل مصطفى مصطفى14215534

1550

2
معهد1999-08-05طرطوس10010126794يسرىزينب جهاد برهوم14215535

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال66.5320210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1550

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10حماه05190006671سميرهرانيا محمد احمد14215536

1550

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1592.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-23طرطوس10160054924سعده حسننغم احمد منصوره14215537

1550

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس05150081352نبيههسناء حبيب داود14215538

1550

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1366.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-12طرطوس10030034896تغريدعفراء نضال مقصود14215539

1550

7
الال1746.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-21طرطوس10020036990وفاءدلع محمد شوكي14215540

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1550

8
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1870.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-19طرطوس10140013505مهىشروق عمار عثمان14215541

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1550

9
معهد1995-09-24طرطوس10160010345منيرههال علي احمد14215542

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.6620180أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1551

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-15طرطوس10260006685هياموئام محمد سليمان14215543

الال1687.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-12طرطوس10140011140فاطمهغدير سمير عباس1551114215544
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1551

2
النعم1947.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-25حمص04120086191حنانايمان محي  الدين العلي14215545

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1551

3
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1910.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-10طرطوس10170011809غاده عليخضر سمير شحود14215546

1551

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال1997.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-05طرطوس10110021059وسام سالميحال كاسر حيدر14215547

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1551

5
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1870.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10280016299نهىميساء محي الدين سلوم14215548

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1551

6
معهد1985-10-21طرطوس10160010343منيرهرنا علي احمد14215549

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال76.4220050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1551

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10110000602حسنةابتسام محمد علوان14215550
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1551

8
معهد2001-03-29طرطوس10260008521سارهرغد عماد الدين السيد14215551

المعهد التقاني 

الصحي
الال85.4620210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1551

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-20حمص04140027839سالمسحر عزيز سلوم14215552

1552

0
معهد1991-07-04طرطوس10260014606نوالرنيم نصر حمود14215553

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.4120110

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1552

1
معهد1984-06-10طرطوس10010104202وفاءكارمه احمد وسوف14215554

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال74.1020050معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
636مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1552

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0019993أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-25حماه05190020110حياهوسام ناصيف ناصيف14215555

1552

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-18طرطوس10280005891حمامة مرهجدعد شريف إسماعيل14215556

1552

4
وزارة الكهرباءالال276.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-09-01طرطوس01012000038بلقيسمحمد رئيف حبيب14215557

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1552

5
الال3841.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10120016799حياةعباس جمال ابراهيم14215558

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1552

6
معهد1988-08-28حمص10220015456نجالءعزيزه جودت عبد هللا14215559

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال71.2120080

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1552

7
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1830.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10100033932اسامهرغد حامد يوسف14215560

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1552

8
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1879.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-08طرطوس10100033914اسامهريم حامد يوسف14215561

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1552

9
معهد1990-01-05طرطوس10100009545هدىنسرين ابراهيم علي14215562

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال73.3920100إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1553

0
الال141.00200810علميثانوية عامةثانوية1989-08-01طرطوس10160126971يسرى عباسحسان محمد سعيد14215563

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1553

1
معهد2001-02-10طرطوس10090047659عبيربتول سهيل عبدهللا14215564

المعهد التقاني 

الصحي
الال67.0820200طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1553

2
معهد1999-05-09طرطوس10230000902فاطمههديل شعبان خليل14215565

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال76.5120190تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1553

3
معهد1988-09-24طرطوس10160023061جهينهميس عيسى محمد14215566

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.8020090سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1553

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2077.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010150259عائدهبتول محمد احمد14215567

1553

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-24طرطوس10230012143شفيقهسندس حسن ديوب14215568

1553

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2266.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-10طرطوس10040028697يمننور عماد علي14215569

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1553

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-27طرطوس10120005271ناهي اسعدرؤى علي حبيب14215570

1553

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10140013421هاالريم رائد عثمان14215571

1553

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-05طرطوس10090002311غادا ميهوبربى سامي المحمد14215572

1554

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01طرطوس10160088816فاديالوجينا موسى موسى14215573
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1554

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-25طرطوس10010126030خديجهديانا محمد بدور14215574

1554

2
معهد1991-02-24طرطوس10010008242رحابنور صالح سلمان14215575

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.1020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1554

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10100025310سعاد القاضيهبه منير خضور14215576

1554

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2403.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-30طرطوس10010002598سهاماريج علي يوسف14215577

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1554

5
معهد1996-02-08طرطوس10160120388اميرهرشا عدنان علي14215578

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.5520170تجاري مصرفي

1554

6
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال166.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-09-19طرطوس03140003873سعاد حيدرخلود محمد محمد14215579

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1554

7
معهد2001-05-06طرطوس10150009850غادهسالي تمام يوسف14215580

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.7720210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1554

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-01طرطوس10090014680جميله شاهينعفراء زياد عثمان14215581

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1554

9
معهد2001-11-26طرطوس10220035835سمركاترين صادق درويش14215582

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.2220210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1555

0
410كاتب اولوزارة الماليةالال126.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-08-05طرطوس10260037736منيرهغياث احمد ابراهيم14215583

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1555

1
الال201.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-05طرطوس10010085279عائدهوجيهه حسن خنسه14215584

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1555

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10150013592مفيدامنى حبيب صقير14215585

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1555

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-26طرطوس04140039467أملندى خضر العلي14215586

1555

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2308.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-26طرطوس10250008987سالفةآيه يوسف احمد14215587

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1555

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-09طرطوس10110021134كلتوماريج علي حسن14215588

1555

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1925.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-22طرطوس10160036611مهاشام منذر سليمان14215589

1555

7
معهد1998-01-01طرطوس04150026877سلوىبتول فؤاد يزبك14215590

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال64.3920180مطبخ وحلويات

1555

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2103.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-25طرطوس10160136631امل حزوريرنيم محمود حزوري14215591

1555

9
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1687.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-02طرطوس10250000520سميرههديل عبد الكريم ديب14215592

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1556

0
معهد1998-12-21طرطوس10280011682اسمهانرهام ابراهيم عبد هللا14215593

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.1020190زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1556

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1520.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-14طرطوس10140013113عبيرحنين عماد الدين خليل14215594

1556

2
الال1964.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010138060مهىعلي محمد علي14215595

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1556

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-15طرطوس10020041333يسرىبثينه ابراهيم محمد14215596

1556

4
413كاتب اولوزارة الماليةالال233.0020122علميثانوية عامةثانوية1994-08-15طرطوس10220041422منىحاتم علي محمد14215597

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1556

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-26طرطوس10010084629سحرصبا محمود حسن14215598

1556

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10020009102كوكبرنا مصطفى برو14215599

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1556

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-05الالذقية06100013284اسمهانروعه جميل صالح14215600

1556

8
معهد1989-06-10طرطوس10030027160نجاحلبنه يوسف داؤد14215601

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.8620130إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1556

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-26طرطوس10160147165هناء بدرهرهف سعيد احمد14215602

1557

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-04طرطوس06100038664نجاح ديوبنسرين علي صقر14215603

1557

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1567.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-05طرطوس10220044345فتاةزينة محمد منصور14215604

1557

2
معهد1996-06-15طرطوس10010089149نداءحسين محمود محمود14215605

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال65.3320173تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1557

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-03طرطوس10100010055تلجهلينده عزيز غنام14215606

1557

4
معهد1993-01-03طرطوس10160042934حوريهريم علي ديوب14215607

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.7320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1557

5
510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10260016745سهام حمدانرانيا كامل عثمان14215608

1557

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال1653.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10220044448ماجدهشذا احمد خليل14215609

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1557

7
الال4005.0020200ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2002-05-10طرطوس10140003872سميره احمدضحى محمد مصطفى14215610

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1557

8
معهد1996-01-20طرطوس10020010819عفافأريج فؤاد محمود14215611

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.2320160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1557

9
الال312.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-03-05طرطوس10160056257ليبياغانيا محمود مصطفى14215612

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1558

0
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1768.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10260036046نجيبهايمان اسد علي14215613

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1558

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2074.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-11طرطوس10010137624عائده عبد هللافيفيان عبد المنعم حسن14215614

1558

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2224.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-09طرطوس10090051183محاسنهديل تيسير سودان14215615

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1558

3
الال2313.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10020028314نجاةساره علي خضور14215616

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1558

4
معهد1990-04-07حماه05190003250سميرهازهار منصور شدود14215617

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1558

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15طرطوس10090024261ميساءنورا عبد اللطيف بالل14215618

1558

6
معهد1976-05-04طرطوس10260012481حميدهميسون محمد ابراهيم14215619

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.7019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1558

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160054381سحر حسنيارا غسان علي14215620
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1558

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-22طرطوس10270021420نزهه داؤدرغد حسين فخور14215621

1558

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090125719سميرههديل عبد العزيز صيوح14215622

1559

0
معهد1993-02-18طرطوس10010136963ثرياغنى غازي قاسم14215623

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال83.0920150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1559

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-11طرطوس10160010445فاطمهصفاء مجد الدين سليمان14215624

1559

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29طرطوس10090010370مي ابراهيمليلى فؤاد شروف14215625

1559

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1663.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10050015861فايزهرامي علي المندراوي14215626

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1559

4
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال126.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-08طرطوس10180000968وحيدهلينا محمد جمعه14215627

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1559

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-15طرطوس10010118578فتاةملكه محمد حمدان14215628

1559

6
معهد1998-01-01طرطوس10160081847مهىميناس صالح حسن14215629

المعهد التقاني 

الزراعي
الال77.4420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1559

7
معهد1993-01-01طرطوس10090053134غادهايمان شعبان حماد14215630

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال85.8520120أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1559

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-24طرطوس10160049038فيروزبثينه شبلي سليمان14215631

1559

9
معهد2002-01-01طرطوس10020038821سعادبتول يوسف طحبوش14215632

المعهد التقاني 

الصحي
الال73.2320210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1560

0
نعمال3548.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-02طرطوس10110003685فاطمةايناس اصف نعمان14215633

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1560

1
معهد1994-02-10إدلب07210039088جميلةهبة محمود شيخ خليل14215634

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال77.2120140

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1560

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1599.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-13طرطوس10010026160لينافرح عيسى فرج14215635

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1560

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10120013271نعيمهمريانا سعيد حسين14215636

1560

4
معهد1989-08-06طرطوس10230030132أحالممرام علي وقاف14215637

المعهد التقاني 

الصحي
الال78.0720130صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1560

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10020014404هيام حسنلودي فيصل اسبر14215638

1560

6
الال296.0020122تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-10-01طرطوس10030038110وفاءمهيار علي جوهره14215639

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1560

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10220034972وطفه حسننجود فايق جنيد14215640

1560

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10160061334أملغيداء مظهر علي14215641

1560

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10010001038غازيه العليراما فايز المحمود14215642

1561

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-01طرطوس10040012261حاجه صالحهبه احمد بيشاني14215643

409كاتب اولوزارة الماليةالال1862.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-05طرطوس10160143928حنان محمدحنين منذر بلول1561114215644

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1561

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-10طرطوس10110029072اديبه عبسىرنا حكمت ابراهيم14215645

1561

3
معهد1995-01-01طرطوس10010077824دعدعلي محمود طوفان14215646

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.6220160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
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1561

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-10طرطوس10220001104هناءربيع موسى هدية14215647

1561

5
معهد1996-08-15طرطوس04010831568وفاءدياال علي طيبه14215648

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال69.1820180شبكات حاسوبية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

1561

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2096.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-23طرطوس10150006925لينا زاهررهف سامي علي14215649

1561

7
معهد1982-09-01طرطوس10140002367اميرهداليا علي ناعوس14215650

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.0420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1561

8
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2152.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10120017187منامرح احمد حميدوش14215651

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1561

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-03طرطوس10160133820ازدهاررشا وحيد خيربك14215652

1562

0
معهد1994-04-26طرطوس10090031438هيامعلي سهيل عباس14215653

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6220160تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1562

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2270.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-16طرطوس10010126195فتاةبشرى محمد حمدان14215654

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1562

2
510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-25طرطوس10010156081ماجدهلينا غسان علي14215655

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1562

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-27حماه10160111191ايمانهبه ياسر مصطفى14215656

1562

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2078.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01طرطوس10160089026سميرهثناء احمد عباس14215657

1562

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2516.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-03طرطوس10150016183رويدهديانا طالل اسماعيل14215658

1562

6
الال275.0020010كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-01-01حمص04010570787اميمةبيان احمد قباقلي14215659

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1562

7
معهد1981-10-01طرطوس10260036957ابتسامنسرين محمد حسن14215660

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4520010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1562

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال197.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-13طرطوس10010095520فلايرمهى محمد عليان14215661

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1562

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال145.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-01طرطوس10020006693نديمهحسن احمد القاضي14215662

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1563

0
معهد1995-09-25طرطوس10160104775ابتسامنداء رزق سلوم14215663

المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.9520150تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1563

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-15طرطوس10140005678يسرى ميهوبدعاء سهيل احمد14215664

1563

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03طرطوس10230004488منىدعاء محمد ابراهيم14215665

1563

3
معهد2001-04-22طرطوس10090011287رناجعفر سعاده رسالن14215666

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال72.1020210

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

408منشئوزارة المالية78كاتب رئيسي

1563

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-07طرطوس10280002683زاهيه شاهينبانا علي احمد14215667

1563

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2324.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10090050849هند دالبتول محمد دال14215668

1563

6
وزارة الكهرباءالال3290.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-16طرطوس10250010260افراح تيشوريرغد وارث مكين14215669

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1563

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1571.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-15طرطوس10040025513عطيهعال حافظ صابر14215670

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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1563

8
معهد1996-06-08طرطوس10170035796ناديارؤى سليمان تامر14215671

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال71.4020200مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

1563

9
معهد1971-05-01طرطوس10140006415عيدهندى محمد عثمان14215672

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال52.1319950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1564

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-05طرطوس10220041809اسمهانعمار جبر شعبان14215673

1564

1
معهد1969-06-05طرطوس10230005137نادياآسيه محمد دبول14215674

المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.3019890تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1564

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-02طرطوس10010029763ليلى نيوفندى سليمان غنوم14215675

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1564

3
الال3271.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-01-05طرطوس10120005151دارينعلي محمد زاهر14215676

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1564

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال220.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-10-04طرطوس10010132173مفيدهيارا ابراهيم حمادي14215677

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1564

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-09طرطوس10090101933سميرهوعد عبد العزيز صيوح14215678

1564

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-10طرطوس10220034719زهورنهال مزيد عثمان14215679

1564

7
معهد1986-06-25طرطوس06020038188شريفهناهد محمد فرحات14215680

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.8420070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1564

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال166.0020004أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-16طرطوس10280002678ملكههيثم ابراهيم حسين14215681

1564

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2047.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07طرطوس10020027954املعبير كمال سلوم14215682

1565

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-25طرطوس10140013464فاطمهمحمود حسين عثمان14215683

1565

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-17طرطوس10220047335ماجدهرؤى احمد خليل14215684

1565

2
412كتاب اولوزارة الماليةالال2320.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-22طرطوس10260014872مآثررفاه رمضان خدوج14215685

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1565

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-24طرطوس10230024678ميليا محمديارا نور الدين محمود14215686

1565

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10090022616جميلهنغم ابراهيم فندي14215687

1565

5
معهد1978-08-31طرطوس10150013058عزيزهشادي ابراهيم سلطون14215688

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

216عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1134فني كهرباءوزارة الصحةالال58.6620010كهرباء

1565

6
معهد1994-06-27طرطوس10160081859مهىعلي صالح حسن14215689

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.8020180ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1565

7
الال256.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-11-01طرطوس10140012016حمامهريم محمد سلوم14215690

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1565

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1952.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-19طرطوس10040028219صفاءآية بهاء سلوم14215691

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1565

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2358.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-01طرطوس10230024685كناز حبيبرشا يوسف صالح14215692

1566

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2417.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020052374جميلهبتول محمد سلمان14215693

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1566

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال301.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-10-15طرطوس10010008553نجيبه عليوالء ابراهيم علي14215694

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1566

2
معهد2001-01-01طرطوس10280007211مجيدهختام فيصل ابراهيم14215695

المعهد التقاني 

الزراعي
الال76.8320210إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1566

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-10طرطوس10010116475ليلىنهى سلمان معال14215696

1566

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-20طرطوس10130012295جهينافلاير علي قاسم14215697

1566

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-23طرطوس10020005058سعاداحالم احمد سلوم14215698

1566

6
412كتاب اولوزارة الماليةالال219.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-25طرطوس10260014912رمزه الداليهنادي احمد خدوج14215699

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1566

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160096721اناس الحزوريريم عماد الحزوري14215700

1566

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10230001610صديقهميري محمد شوباصي14215701

1566

9
معهد1999-03-19طرطوس10280012592ابتسامهال علي خطيب14215702

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال68.9220210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1567

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10040000929يمنكوثر عماد علي14215703

1567

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1656.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-20طرطوس10240020492ريمصبا محمد رستم14215704

1567

2
معهد1974-10-10طرطوس10090023094تمرهاعتماد زاهر علي14215705

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال56.9319950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1567

3
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1849.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-09طرطوس10020039752اعتدال حسننيرمين علي احمد14215706

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1567

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-25طرطوس10270011805منالآية آصف ابراهيم14215707

1567

5
الال288.0020055حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1984-01-31طرطوس10270011626زاهيههاني احمد محفوض14215708

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1567

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-13حمص04010085002نجيحةهبه طريف عباس14215709

1567

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال307.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-31طرطوس10010005333سميرهصفاء بدر سليمان14215710

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1567

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10160077784ابتسامريم محمد محمد14215711

1567

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-06طرطوس10040016373جهينهحسنه عدنان خدام14215712

1568

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1729.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01طرطوس10100010199ودادميس نزار غنام14215713

1568

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05070015133رقيه رقيهنور محمد رقيه14215714

1568

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال2125.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10110008809نبيلهرهام محمود غانم14215715

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1568

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-04-24طرطوس10050014242حسناعال محمد شيله14215716

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1568

4
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2179.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-18طرطوس10120006439مديحه مظلوممنار محسن ابراهيم14215717

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1568

5
معهد1997-10-29حماه05040016949شاهاليال سهيل سلوم14215718

المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.4320180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1568

6
معهد1994-01-20طرطوس10160145187ليلىمحمود غانم ابراهيم14215719

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.1920160ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1568

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2151.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-12طرطوس10090063923ديانامنار دريد محفوض14215720

1568

8
معهد1968-07-01طرطوس10160132841ليالنهى سليمان بارود14215721

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال74.7119900

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1568

9
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2012.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-15طرطوس10160081661سهيالنجوى محي الدين يوسف14215722

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1569

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08طرطوس10090035358رويدهبراءه علي حمودي14215723

1569

1
الال3846.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1996-01-02طرطوس10160119548سميرهندى رضوان علي14215724

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1569

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2277.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20طرطوس04010159836حسنه اليونسرشا معال زهور14215725

1569

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-04طرطوس10090022631سوسن الحواطعالء حاتم علي14215726

1569

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-07طرطوس10040000533هيامنورا ماجد مصطفى14215727

1569

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02طرطوس10010097020هيامزينه محمد اسماعيل14215728

1569

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-28طرطوس10090010360ندى ناصرمانيا احمد ناصر14215729

1569

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-20طرطوس10030026612حسيبه موسىابراهيم علي ونوس14215730

1569

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-12طرطوس10040017330أملبراءه محمد عيسى14215731

1569

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-29دمشق01020119061سميرهعلي عبد السالم علوش14215732

1570

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-18طرطوس10010157152دعدفداء انور الحاج14215733

1570

1
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1961.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-26حمص04130022260حسنهيارا سامي ابراهيم14215734

1570

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-01طرطوس10090007597نديمه عباسالهام محمود عباس14215735

1570

3
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-02طرطوس10170034598ابتساملمى كامل عباس14215736

1570

4
معهد1994-07-22طرطوس10160129885جميلهكاترين سعيد سمره14215737

المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال71.6020150تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1570

5
الال158.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-04طرطوس10030037345جاكلين فضولراكيل ميالد سلوم14215738

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1570

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2275.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020016317جميله حسينميساء محمد محمد14215739

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1570

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1820.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-12طرطوس10160139326فداء حامدفرح نواف عباس14215740

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1570

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس10010135769هيام عبد الرحمنجنان عدنان عبد الرحمن14215741

1570

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01طرطوس05020078628مريمنسرين يوسف الراس14215742

1571

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01طرطوس10090080312تمرهسالم عبد السالم عيسى14215743

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-16طرطوس10250002877حليمةسالي عدنان حمدان1571114215744

766 من 611صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1571

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10220036465ساميالأحالم بديع محمد14215745

1571

3
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2402.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-10-04طرطوس10220038738بهيجهساره ايمن محمد14215746

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1571

4
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1859.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-16طرطوس10160071764نجاحنيرمين محمد عثمان14215747

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1571

5
معهد1999-01-10طرطوس10010069531رغدهرزان محمود سليمان14215748

المعهد التقاني 

الصناعي
الال75.8020210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1571

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1811.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-23طرطوس10220044647ليلىعال عبدهللا عبدهللا14215749

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1571

7
معهد1981-04-15طرطوس10230008391وصيفهلمى نصري نادر14215750

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1571

8
الال2258.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-09طرطوس10280006845سميرهضحى ابراهيم غانم14215751

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1571

9
510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019873أدبيثانوية عامةثانوية1967-01-01طرطوس10160030425جميلهعالم ابراهيم عبد الهادي14215752

1572

0
الال346.0020003كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-11-25طرطوس10220022471ملكه صالحمحمود عيسى سليمان14215753

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1572

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-28طرطوس10110028414لوديمي طالب حيدر14215754

1572

2
413كاتب اولوزارة الماليةالال145.00200910علميثانوية عامةثانوية1991-08-10طرطوس10240012497نبيههحسن علي احمد14215755

1572

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-06طرطوس06020003768سهام احمداريج هاني بسيسيني14215756

1572

4
الال403.0020120الكترونثانوية صناعةثانوية1994-07-10طرطوس10280002738نوفهرهام معين حسين14215757

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1572

5
معهد1976-06-30حمص04010006062حياهبثينه عبد الحميد نده14215758

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال56.8019960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1572

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10طرطوس10110032074عفافغدير سامي ابراهيم14215759

1572

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10طرطوس10270004474روزه بركاتسهير محمد احمد14215760

1572

8
معهد1987-09-09طرطوس10220003746نهىهبا عبدالرحمن عبدالرحمن14215761

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.3920070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1572

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-04طرطوس10010086339حلبيهفاتن علي يازجي14215762

1573

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-25طرطوس10150010736مديحهخولة حكمت سالمي14215763

1573

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-13حماه05150066417خشفه االبراهيموفاء عادل علي14215764

1573

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1576.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10240016134سهيالالنا سمير احمد14215765

1573

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-16طرطوس10260002514فيروزلمى غسان خضور14215766

1573

4
معهد1984-06-25طرطوس10160138315اميرهماجدولين محمد عساف14215767

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.8020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1573

5
معهد1987-06-13طرطوس10010004354فتاةأيهم محمد طراف14215768

المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.2120080ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1573

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20طرطوس10160108608سميامحمد ياسين ابراهيم14215769

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1573

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1905.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10090061859سهام عليحال عمران بدور14215770

766 من 612صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1573

8
وزارة الكهرباءالال301.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-08-15حمص04230015369املعزام احمد عمار الضايع14215771

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1573

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال246.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-09-23حمص04030025692حنانايمان سلمان برو14215772

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1574

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-21طرطوس10040026291سنيهنغم منير خضر14215773

1574

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-09طرطوس10090007645هدى فياضنسرين محمد عبد هللا14215774

1574

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال1934.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-15طرطوس10090009141سماهر حلوممرام منير رحال14215775

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1574

3
معهد1998-09-10طرطوس10220032589سمررهام معن اسطى14215776

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.9420180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1574

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-04طرطوس10030030283جنانسالم طاهر دنده14215777

1574

5
معهد1992-01-27طرطوس10170039552ملكهاحالم درغام حسن14215778

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3920110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1574

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-07-15طرطوس10180001135فهيمهرنا محيا ديب14215779

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1574

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01دير الزور09030015365شمسه الخلففاديه عبد هللا العبد الحميد14215780

1574

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10090011256رابيهرهف زهير شاهين14215781

1574

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-13طرطوس10280007802فاطمهرهف عيسى محمد14215782

1575

0
الال2924.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-06-25طرطوس10100021575علياهبا كمال حيدر14215783

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1575

1
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2108.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-10طرطوس10250000875منىعبير مالك علي14215784

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1575

2
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1939.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-01طرطوس10160127639عفاف معالمايا علي ونوس14215785

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1575

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2266.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-10حماه05160012285امونمرح علي شيخ محمد14215786

1575

4
الال338.0020103التصنيع الميكانيكيثانوية صناعةثانوية1992-10-12طرطوس10040010490سناء معنامحمد مفيد معنا14215787

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1575

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-21طرطوس10090011744سميحه احمدفاطمة احمد ضاحي14215788

1575

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08طرطوس10220029718نبيههنهى احمد رسالن14215789

1575

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-08طرطوس10090002140بديعهغيثاء يحي رواسي14215790

1575

8
14215791

حنين جمال فيومي الشهير 

بالخطبب
409كاتب اولوزارة الماليةالال1723.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-21الحسكة01010311305لينه عباس

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1575

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-02طرطوس10160086357سهامبتول دمر سقور14215792

1576

0
معهد1986-12-01طرطوس10220031657كتيبهريتا يوسف محمد14215793

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال85.4620060

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1576

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10140008771عبيرهحال عدنان ابراهيم14215794
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1576

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1985.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040026709فادياروان خليل اسماعيل14215795

1576

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-03الالذقية06110060364نوالنور عبد الرزاق علي14215796

1576

4
معهد1995-01-01طرطوس10160072866منيفهنيرمين عدنان حسن14215797

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.2520160تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1576

5
الال239.0019883ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1969-01-01طرطوس10100021970فاطمهسهيل سلمان الجعيله14215798

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1576

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال2486.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-15طرطوس10110030213سميرهريم عدنان شيحه14215799

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

1576

7
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1812.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-29طرطوس10280016575عليامريم حسين علي14215800

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1576

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-30طرطوس10030003005مريمميس محمد السيد14215801

1576

9
الال2653.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-06-27طرطوس10170011530فريزابراءة كاسر خضور14215802

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1577

0
510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020121أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-18طرطوس10010136774سحرحسين علي سالمي14215803

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1577

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01طرطوس10150011121رائده الخطيبغنى جمال صقير14215804

1577

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10090055289نديمهعال محرم رجب14215805

1577

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-03-08طرطوس10160039785رويده عليعلي شيبان احمد14215806

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1577

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-18طرطوس10020008042جنانعبير نصر اسعد14215807

1577

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-29طرطوس10160052285وفاءتاال جهاد ملحم14215808

1577

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-11طرطوس10020017708انتصارعبير عبدالكريم سليمان14215809

1577

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2359.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-05طرطوس10160035722ابتسام وسفنور محمد روحي عبد الحميد14215810

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1577

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-15طرطوس10030026916يسرىرنيم علي ليال14215811

1577

9
معهد1998-01-01طرطوس10090007141ريمهبلسم شعبان خليل14215812

المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9520200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1578

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال2046.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-14طرطوس10110030193سميرةدلع عدنان شيحه14215813

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1578

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-25طرطوس10240019557زينبايمان رزق جديد14215814

1578

2
معهد1979-10-02حلب02010002046فاطمهربا محمد يوسف14215815

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2519990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1578

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-06طرطوس04030023694خطيره الميهوبشذى ياسر السالمه14215816

1578

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال2389.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-08طرطوس10110002256اوراس حسنربا غسان عثمان14215817

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1578

5
الال3006.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-06طرطوس10220051653حنان عليسالي سليمان حسن14215818

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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1578

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-02طرطوس05010541931فوزهرهف فيصل عقول14215819

1578

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2380.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-05طرطوس10150011072رائدهغرام جمال صقير14215820

1578

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-18طرطوس10090091009وجيههمنار محمد حمدوش14215821

1578

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-12طرطوس10010123420بختفاتن علي شاليش14215822

1579

0
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1645.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-24طرطوس10220031106رامياأليس عيسى عيسى14215823

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1579

1
معهد1977-03-29طرطوس10030003226كوكبسيموني عطا بركات14215824

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1579

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05طرطوس10280016781نديمهرباب محمد ابراهيم14215825

1579

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1947.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-22طرطوس10010064983مارياشهد احمد ملحم14215826

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1579

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10230003084رؤىلينا شكيب فاضل14215827

1579

5
معهد1986-07-25طرطوس10090090526ليلىحلى سمير شما14215828

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.3820120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1579

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02درعا12170040623فايزههاجر محمد الخضر14215829

1579

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-08إدلب07240001760نجاةسوزان عزيز نبوزي14215830

1579

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-10طرطوس10130012005سوسندينا عصام طراف14215831

1579

9
الال2857.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-29طرطوس10160136002نهالمنار بدر زيزفون14215832

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1580

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-22طرطوس10140003196ميلياهيفاء عبد الكريم احمد14215833

1580

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2566.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-11طرطوس10160056181صونيااريج معن صالح14215834

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1580

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01طرطوس10090054173نايفهغيداء علي فياض14215835

1580

3
الال2025.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-18طرطوس10040025803حنان زهرهأحمد منذر احمد14215836

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1580

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1904.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-15طرطوس10010112855هندكنده محسن حسن14215837

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1580

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10050009801أملاريج علي سعود14215838

1580

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-11-07طرطوس10160040664نوال احمدثناء جميل علي14215839

1580

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-10طرطوس10240019548فاطمهاسعاف حافظ ابراهيم14215840

1580

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال151.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-22طرطوس10160088817ريدورعال احمد سليمان14215841

1580

9
معهد1972-01-05طرطوس10240013851كوكبغادة محمود احمد14215842

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال59.0019940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1581

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-02-04طرطوس10130009540عبال خضرناديا يوسف الجردي14215843

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال168.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-02-08طرطوس10280005508سميرههيفاء عبد الحميد محمد1581114215844
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1581

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-01طرطوس10140015239منيره عيسىهبه صالح صافيه14215845
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1581

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1799.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-15حماه05070016258مريممرح علي ابراهيم14215846

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1581

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال120.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-30طرطوس10040009067نجلهرشا جميل شبلي14215847

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1581

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال1732.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10160113337سهى عليايه محمد ابراهيم14215848

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1581

6
معهد2000-04-21طرطوس10090012250يسرىعلي لؤي حيدر14215849

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.9520210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

1581

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2077.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-24الالذقية06010391999فداءجويل كامل مهنا14215850

1581

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-03طرطوس10230007678هندديما حكمت ديوب14215851

1581

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-21الالذقية06110068884مزناعال بشار عباس14215852

1582

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-30طرطوس10160076573نجالرؤى حليم عيسى14215853

1582

1
معهد2000-07-16طرطوس10260019948خديجهمنار علي غالية14215854

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5120210تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

1582

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-01طرطوس10090083356ايبون عليرقية نزيه عجوب14215855

1582

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08طرطوس06040001937هدىنورهان علي نظام14215856

1582

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2282.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-07طرطوس10010095848ربابعلي حسن الحسكي14215857

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1582

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال240.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-18طرطوس10010004220سليماصبا سالم االحمد14215858

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1582

6
معهد1998-02-10طرطوس10230008328سميرهرنيم عماد نادر14215859

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال70.4220180أشعة

1582

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-16طرطوس06190001438وفيقهمريم محمود علي14215860

1582

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01طرطوس10090078830هاجاررهام هيثم مقصود14215861

1582

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-20طرطوس10270008879املمارلين يوسف خضور14215862

1583

0
الال3319.0020163ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-10-28طرطوس10160057116علياء حسينايمن عماد حسين14215863

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1583

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال165.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-04-10طرطوس10160016200سمياعال يوسف خلوف14215864

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1583

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-07طرطوس10090102406ابتساملميس علي حبيب14215865

1583

3
الال1462.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17طرطوس10180009580لطيفةعمار يحي سليمان14215866

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1583

4
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1752.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-27طرطوس10270013497الهامساره محمد غانم14215867

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1583

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-02حماه05180034334وحيدهوصال محمد يوسف14215868

1583

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2191.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-03طرطوس10250006185سهيلة عيسىسوسن محمد شاويش14215869

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1583

7
الال2938.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10160140865بسمه تيشوريآيه محمد عزاتي14215870

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1583

8
معهد1986-05-10طرطوس10220002631مديحهصبا جهاد شاهين14215871

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.5020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1583

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15طرطوس10160142201ليلىهديل احمد احمد14215872

1584

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-03طرطوس10020029005وجيهاداليا علي يوسف14215873

1584

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-01طرطوس10230010958منيرهعطاف مرهج ابراهيم14215874

1584

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1652.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25طرطوس10090064466خطيره محمودنغم احمد ابراهيم14215875

1584

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال2053.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-26طرطوس10150000536يسرىلين قصي حرفوش14215876

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1584

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10220030309نجودمايا ياسين يونس14215877

1584

5
الال2862.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-07-05طرطوس10160129018نجوىريم حرب علي14215878

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1584

6
معهد1992-04-17طرطوس10010055831منىايمان ابراهيم زمام14215879

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.9520130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1584

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال2089.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-05طرطوس10160007588منىنورا علي عيسى14215880

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1584

8
الال3263.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-10-01طرطوس10160128640رامياعلي اسامه محمد14215881

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1584

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-21طرطوس10170015980تمامريم محمود جبريل14215882

1585

0
الال3716.0020152التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1996-01-28طرطوس10010146661غصونعلي فايز حسين14215883

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1585

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020087أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20طرطوس10030019369جاكلينامطانيوس ميالد سلوم14215884

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1585

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-19طرطوس10120006356جوليت معالرنيم عادل معال14215885

1585

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال3005.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-09-05طرطوس10230017974ودادصفاء سلمان يوسف14215886

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1585

4
414كاتب اولوزارة الماليةالال1655.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-01طرطوس10120006352جوليتريم عادل معال14215887

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1585

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1832.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-20طرطوس10040003077تمينهاناس محمود ابراهيم14215888

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1585

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10120006342نجاحعال مطيع معال14215889

1585

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-01طرطوس10220001961سميحهانعام وهيب دبرها14215890

1585

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10270006851هدى درويشنور جمال الخطيب14215891

1585

9
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2265.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10160092544سهامهيفاء علي شعبان14215892

1586

0
معهد1986-01-01طرطوس10260027649اميرهمريم يوسف عيسى14215893

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.8020080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1586

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال1594.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-02طرطوس10170015097سحر جبليمايا عدنان علوش14215894

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1586

2
وزارة الكهرباءالال3462.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-14طرطوس10100023508منارهبة محمد علوش14215895

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1586

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-03حماه05190027931فادياحنين محمد سلمان14215896

1586

4
413كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-04طرطوس05120044348شفيقههند محمود الحوراني14215897

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1586

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1538.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090010773نهادمريانا محمد شاهين14215898

1586

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15طرطوس10010145084سعادغيث عدنان علي14215899

1586

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال1847.0020130علميثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس10230014646اميرةضحى يوسف وقاف14215900

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1586

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10230003387فوزيه هزيمرزان ماجد حمود14215901

1586

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال123.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-08-04طرطوس05190019935شاديهنسرين احمد عمران14215902

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1587

0
معهد1997-08-10طرطوس10160056944منارقيس عيسى درويش14215903

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال61.6920192مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1587

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-17طرطوس10240009453وهيبهجالء حسن رحمون14215904

1587

2
معهد1999-02-25حماه05190027950شيرينفتون آصف محمد14215905

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال62.8920200

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1587

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-20طرطوس10280012889ماريهسمر جابر حسين14215906

1587

4
الال299.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-01الالذقية05070037818سهامهبه منهل العلي14215907

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
410كاتب ماليوزارة النقل1023مستثمر حاسوب

1587

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020165أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-03طرطوس10160070092يسرىتمام ابراهيم الشمالي14215908

1587

6
412كتاب اولوزارة الماليةالال1837.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس05100037722حياةخزامه تركي سعيد14215909

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1177

1587

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1967.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-04طرطوس10160136510فاديااناس محمد سليمان14215910

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1587

8
الال2928.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-06-01طرطوس10090025723عليازين احمد فندي14215911

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1587

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-26طرطوس10010007591غيثاءاريج اديب جوريه14215912

1588

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01طرطوس10090028254كوثررانيا ابراهيم حسن14215913

1588

1
الال2879.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-02طرطوس10010086502إنعام خطيبخضر علي عباس14215914

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1588

2
الال2755.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-09-25طرطوس10230028399الرى يوسفإيمار سهيل حبيب14215915

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1588

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01طرطوس10010065805فهيمه ابراهيمهبه سجيع عبود14215916

1588

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-28طرطوس10260036291ديانا حيدررنيم قيس سعيد14215917
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1588

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس10160058610هنا ميارغده ناظم ميا14215918

1588

6
412كتاب اولوزارة الماليةالال213.0020113علميثانوية عامةثانوية1993-05-24طرطوس10280018717توفيقهعلي حسن محمد14215919

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1177

1588

7
معهد1986-01-31طرطوس10170017207هدىفاتن خليل عيسى14215920

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.4920070أسواق مالية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1588

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2124.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10حماه05070037821سهامهيا منهل العلي14215921

1588

9
معهد1997-09-08طرطوس10240021463حبابةحسام احمد عيسى14215922

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.9720182تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1589

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10090017333الهام رحالنبال يوسف سمعول14215923

1589

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1456.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10010138063نعيمهنغم ايمن علي14215924

1589

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-01طرطوس10100014559لبينارهام ابراهيم احمد14215925

1589

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15طرطوس10010139083غانيافرح رامي عيسى14215926

1589

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-27طرطوس10090022168رئيفهمدى علي علي14215927

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1589

5
الال227.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-07-17طرطوس10160158099هاجر اسماعيلوائل علي حسين14215928

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1589

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال211.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-29طرطوس10010096443املفاطمه حسن حمود14215929

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1589

7
وزارة الكهرباءالال3327.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10020006085فاطمهبانا عزيز خضور14215930

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1589

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2035.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-20طرطوس10010176768سهيالبسمه عماد محمد14215931

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1589

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010155276حنانلبانه هيثم حسن14215932

1590

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10170015986ميلياسونيا مجد جبريل14215933

1590

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2005.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-25طرطوس10010173832ليبياهديل نضال زبيدي14215934

1590

2
الال288.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-11طرطوس10030001493امينه شرباأمل سليمان شربا14215935

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1590

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-11طرطوس10010205532نبيله حمودساره احمد عبد الرحمن14215936

1590

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2281.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس04010736741غيداء جبورنورهان منير محفوض14215937

1590

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10040009293تغريد عبودديما علي جديد14215938

1590

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1799.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-01طرطوس10040022524صفاءزينه محمد كناج14215939

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1590

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-22طرطوس10010149227حنانرهام نزيه زيدان14215940

1590

8
معهد1978-07-24حماه05070024962هدىنجالء محمد ديب14215941

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال73.5819990اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1590

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2120.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-11طرطوس10140007624داللزهور محمود رقيه14215942
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1591

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-05طرطوس10170038703نجاحكنان محمد حمدان14215943

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-28طرطوس10090003493وسيله شيحهرزان علي مسلم1591114215944

1591

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حماه05020042048أسرىميرنا فايز حسن14215945

1591

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال2442.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-10-20طرطوس10160078833عبيرهنادي عبد القادر سليمان14215946

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1591

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1678.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-05-12طرطوس10010146806كنداريم محمد محمد14215947

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1591

5
معهد2001-04-26طرطوس10110000548نبيهانيفين ياسين علوان14215948

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9220210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1591

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-18طرطوس10040028263مياسروان باسم معنا14215949

1591

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2095.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10090089954عبيرنجمه عقل شما14215950

1591

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020006022فاطمهمايا عزيز خضور14215951

1591

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-15طرطوس10260024530شاديهسومر منير حسن14215952

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1592

0
الال2526.0020180ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1999-01-25طرطوس10050016177ميساءغدير ابراهيم كفا14215953

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

1592

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10طرطوس10260039061سيفا منصوررنا محسن أحمد14215954

1592

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2366.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-03طرطوس10170005740ندى سليمانهديل نضال سليمان14215955

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1592

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-07طرطوس10260017442مريمسلمى احمد حسون14215956

1592

4
الال235.0020114كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-07-17طرطوس10090080317مسيكه عيسىدانيال صالح عيسى14215957

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1592

5
وزارة الكهرباءالال268.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-10-03طرطوس10160124061اميرهوسامه منير ابراهيم14215958

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1592

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2096.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-20طرطوس10110018088عفراءهزار عبدالهادي شاهين14215959

1592

7
معهد1999-04-05طرطوس10220033033ندوىبلسم كمال معروف14215960

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.5420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1592

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020005981فاطمهيوال عزيز خضور14215961

1592

9
معهد1999-05-01طرطوس10090008039روعهرنيم بشر حموده14215962

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال67.1420210إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1593

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2028.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-18طرطوس10030033237حليمهساره خالد جلول14215963

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1593

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-18طرطوس10240000991فاطمة حسينوالء ابراهيم حسن14215964

1593

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-15طرطوس10110023405منيرة ابراهيمآصالة علي زيدان14215965

1593

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-15طرطوس10030017824ليلىصبا كمال العجوه14215966

1593

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال272.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-02-15طرطوس10010085411ربيحهداليا كامل شدود14215967

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1593

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1972-08-06طرطوس10160117269بهيجهدالل جميل منصور14215968
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1593

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1461.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-02الالذقية06090107998رحاببشرى محمد المحمود14215969

1593

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-10-01طرطوس10220023938مريمهناء يونس عقل14215970

1593

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1476.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-18طرطوس10120017768غراماميره نورس غانم14215971

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1593

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25طرطوس10240023785سميحهعبير محفوض هندي14215972

1594

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-17طرطوس10170007114موليهاحالم صالح عيسى14215973

1594

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2235.0020189أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-24طرطوس10010084695سميره عاقلشهاب الدين منير قاسم14215974

1594

2
معهد1986-07-03طرطوس10250004744جميلةسوسن يوسف معال14215975

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6420080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1594

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-08طرطوس10030036030محاسنوعد يونس رمضان14215976

1594

4
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2350.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-10طرطوس10240014226آمال راجحهديما محمود صالح14215977

1594

5
الال3302.0020152ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-02-23طرطوس10100025084اشواقعلي بسام عبود14215978

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

1594

6
نعمال135.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-02طرطوس10050011952ليلى زريقكامل محمود تيشوري14215979

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1594

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2183.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-23طرطوس10010021993ثناءليليان لؤي محمود14215980

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1594

8
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2255.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10240011286اعتدال برهومفاتنة احمد شعبان14215981

1594

9
معهد1993-11-09طرطوس10220033012ندوىكاترين كمال معروف14215982

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.2220140

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1595

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-06طرطوس10040004315صفاءحنين ثائر يونس14215983

1595

1
معهد1986-01-01طرطوس10090018937هالمريم علي زهره14215984

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.8120050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1595

2
413كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-03-08طرطوس03250009179هند العليعائده محمد حسين14215985

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1595

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1643.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10050026770فدوىدلع جمال حلو14215986

1595

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20حماه05160039402رشيدهعائده عبد العزيز االحمد14215987

1595

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1825.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10040024592عائدهيوال حسن العجي14215988

1595

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03طرطوس10130012842جميلهماري يوسف نعمه14215989

1595

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1306.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-15طرطوس10100033654ميثاءغزل اتحاد محمد14215990

1595

8
معهد1996-04-26طرطوس10040016622ملكهعلي احمد ابراهيم14215991

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.9720170تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1595

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-26طرطوس10270002918فريزههبا عبد الكريم عساف14215992

1596

0
الال147.0019870علميثانوية عامةثانوية1969-08-07طرطوس10260021875مريمسلمى محمود حمدان14215993

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية1177

1596

1
معهد1982-04-29طرطوس10250009642اميرهندى عبد الكريم احمد14215994

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.8320030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1596

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1537.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10250006889وسامحال حسن حسين14215995

1596

3
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2038.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090050689سناء محمودهبه احمد جمود14215996

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1596

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1822.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10010137605سعادميرنا احمد حسن14215997

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1596

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2208.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10090088700سهام صيوحتيماء خليل خضر14215998

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1596

6
معهد1990-01-01طرطوس90060000266فاطمةهبه اللة جمال حبقزي14215999

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال65.4920110تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1596

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-07حماه10090010342دالنادين احمد ورده14216000

1596

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-27حمص04220054266سميرهلمى عيسى حسين14216001

1596

9
413كاتب اولوزارة الماليةالال2055.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10230003083رؤى محمودايمان شكيب فاضل14216002

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1597

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1846.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020023447سلمى عيوشسوسن شعبان الفسخه14216003

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1597

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01الالذقية06090018177عائدةبشرى نوفل خنسه14216004

1597

2
معهد2000-01-01طرطوس10160106351سحرايه حسن خضور14216005

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال77.3820190معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

1597

3
معهد1979-12-20طرطوس10010167765سميرهعال محمد منصور14216006

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.1620000

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1597

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010140770منارهديل مالك حسن14216007

1597

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10140005706نزهه بدرغيداء ابراهيم رقيه14216008

1597

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020108علميثانوية عامةثانوية1992-05-25طرطوس10050012018شيرازمصطفى سمير زالبه14216009

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1597

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010140780زهرهحنين علي حسن14216010

1597

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-10طرطوس10280016636رغداء حمودهديل بسام سلوم14216011

1597

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1617.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-12طرطوس10040012575فادياالرا بسيم كرميا14216012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1598

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30طرطوس10270012050محاسن سلمانرنيم علي عيسى14216013

1598

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2185.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10140007584خديجهايمان بسام صافيه14216014

1598

2
وزارة الكهرباءالال318.0020129ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-08-31طرطوس10150011625هيامامجد سمير سلطون14216015

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1598

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-18طرطوس10270012047محاسنلينا علي عيسى14216016

1598

4
الال297.0020099تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1991-04-27طرطوس10010121433فداءعلي حسن خليل14216017

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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1598

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-10طرطوس10020004427فاطمهغنا محمد اسماعيل14216018

1598

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2558.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-06طرطوس10040008885غاداليال محمد محمد14216019

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1598

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10280013816نجوى ديوبديمة امين معروف14216020

1598

8
معهد2001-01-18طرطوس10250000244ندىآيه سهيل حسن14216021

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.7720210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1598

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10100029369حليمهصفاء عيسى غانم14216022

1599

0
معهد1984-03-15طرطوس10010045277مريمرشا محمد خليل14216023

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال83.6820040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1599

1
الال3508.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-03-01طرطوس10230027783داليا صالحنغم أمير صالح14216024

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1599

2
الال277.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-01طرطوس10220010835تمرهسماح محمد عبد الرحمن14216025

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1599

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال152.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-01طرطوس10280016559سميرهراما محمد علي14216026

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1599

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-25طرطوس10030022692خديجه محمدأمل يوسف جنوب14216027

1599

5
الال271.00200910ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-06-11طرطوس10110025245اميرهطارق حسن عيسى14216028

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1599

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-24طرطوس10010022074سهامبسمه سمير قليح14216029

1599

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10280016505منالرهف عبد السالم حسن14216030

1599

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال124.0020050علميثانوية عامةثانوية1984-03-14طرطوس10010073198فيروزريتا يونس سالمه14216031

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1599

9
الال2945.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-09-01طرطوس10260004356غيداء يوسفاريج وليد يوسف14216032

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1600

0
معهد1989-06-02طرطوس10090011770سميرهاحالم علي معروف14216033

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8120100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1600

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-28طرطوس10090007136ريمهبشرى شعبان خليل14216034

1600

2
الال2762.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-05-23طرطوس10020029065عبير شاهينبشرى محمد محمود14216035

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1600

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010067363ابتساميوسف احمد علي14216036

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1600

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-23طرطوس10160111325ضحىريم ابراهيم محمد14216037

1600

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال330.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-05-10طرطوس10010048410مريمريما محمد خليل14216038

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1600

6
الال1675.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-30طرطوس10040012571نهالجولي وسام كرميا14216039

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1600

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-25طرطوس10010074458زهر زغبيرحاب انيس محمود14216040
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1600

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10010146307هدى محمدحنين محمد الحصيني14216041

1600

9
الال2993.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-10-10طرطوس10110001894سمرفرح حسن اسماعيل14216042

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1601

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-20طرطوس10010078728سالميسرى محمد كردي14216043

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-10طرطوس10090038596دياناالنا فادي ديوب1601114216044

1601

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال173.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-02طرطوس10010147378غاده محمدمريم محسن محمد14216045

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1601

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-15طرطوس10010162338زهر معيطهسوسان محمود معيطه14216046

1601

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-05طرطوس10220041667زينا اسعدمايا محمد سليمان14216047

1601

5
الال268.00200910ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-02-15طرطوس10160007876ميادهعبد الحميد آصف عبد الرحمن14216048

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1601

6
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1573.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160018500راميه باللماردين صالح لميا14216049

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1601

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1791.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-13طرطوس10230017858نهىأصالة احمد يوسف14216050

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1601

8
الال126.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01طرطوس10010028560داللعالء شحاده احمد14216051

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1601

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال202.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-10-03طرطوس10020020012كوثر الشيخليال نبيل عمران14216052

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1602

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1985.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010086845ريمانغم حافظ نصور14216053

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1602

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010086235ايفاتاال عبدهللا ونوس14216054

1602

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-02طرطوس10110012210منتهى حمودسراب عيسى سلوم14216055

1602

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20طرطوس10160058096داللبشرى طاهر خالط14216056

1602

4
الال3330.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-03-10طرطوس10100017594اكتمالوالء حسام محمد14216057

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

1602

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2173.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-10طرطوس10040015620ليلىعبير محمد حسن14216058

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1602

6
410كاتب ماليوزارة النقلالال299.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-10طرطوس10220025123فهيدهشذى مصطفى اسعد14216059

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1602

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-13حلب02390087076كفاءناديه راشد القرمز14216060

1602

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-19طرطوس10010058107اميرهنورا احمد شاهين14216061

1602

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-30طرطوس10010160494مريمكنانه محمد هاشم14216062

1603

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2428.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090075577لواللين وفيق ملوك14216063

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1603

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-15طرطوس10090035725سهامسبأ محمود سليمان14216064
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1603

2
الال289.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-10طرطوس10110006530أميره ضاهربهاء رفيق الفرفور14216065

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1603

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25طرطوس10160135117هناءيارا محمد رمضان14216066

1603

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-14طرطوس10160108328سهامرشا محمد حسن14216067

1603

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2131.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-18طرطوس10090075584لوال سليمانشذى وفيق ملوك14216068

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1603

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1617.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-11طرطوس10230001126وفاء حسنعلوه اسعد محمد14216069

1603

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال329.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-20طرطوس10160036838سكيباريم سليمان رمضان14216070

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1603

8
وزارة الكهرباءالال273.0019991ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-10-11طرطوس10090013606نجاححاتم بهجت ضاحي14216071

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1603

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1520.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-20طرطوس10050014114هدى سلطانهوئام نوح عاقل14216072

1604

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-08الالذقية10110013725هاجرميسون امين عاقل14216073

1604

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-15طرطوس10090059284نواللوريس محمد علي14216074

1604

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20طرطوس10010072988نهى الشيخ عليمحمد عادل بالل14216075

1604

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-05طرطوس10090011793سحريوسف محمد صالح14216076

1604

4
الال226.0020103كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-01طرطوس10260001413سميرهمرهف سمير عباس14216077

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

1604

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-13طرطوس10170011356عزيزهرابيه محمود علي14216078

1604

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-03طرطوس10020025370سميرههبه علي يونس14216079

1604

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2232.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-05طرطوس10280012989حمامهراغده حسن علي14216080

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1604

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10090078388ميادهروال يونس فياض14216081

1604

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10280004191ماريه مرهجنور سلمان حمدان14216082

1605

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال187.0020018أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-08طرطوس10090016433نبيههثائر يونس عتيق14216083

1605

1
الال316.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-11-01طرطوس10030014125جميلهرنه احمد قاسم14216084

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1605

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-10طرطوس10180004459ناجيهأريج علي علي14216085

1605

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2081.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-01-06طرطوس10130012976ليال حتريحسن بسام وطفه14216086

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1605

4
الال3586.0020154ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-07-05طرطوس10040013692فلاير يوسفعلي محمود يوسف14216087

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1605

5
الال244.0020048ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1984-01-02طرطوس10100024038حياةعقبه بشير سليمان14216088

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1605

6
الال3146.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-10-08طرطوس10010078560فاتننور سليمان دغمه14216089

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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1605

7
الال3721.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1995-08-11طرطوس10010006631نوالنور يونس شعبان14216090

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1605

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-28طرطوس10220040020سامياوئام مازن حبيب14216091

1605

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-20طرطوس10230009052نجيحههبه ابراهيم جبور14216092

1606

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-26طرطوس10260022065داللعبير علي عيسى14216093

1606

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2070.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-07طرطوس10220032303الهام أحمدهيا صادق حسين14216094

1606

2
الال3485.0020166كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-13طرطوس10020017549هدىغدير محمد مهنا14216095

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1606

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1975-10-09طرطوس10010073037فاطمهسماح سليم كمال14216096

1606

4
الال1535.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10260000904نورهعالء عبد الكريم سليمان14216097

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1606

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1315.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10030033707حليمه ابراهيمحال خالد قزيحه14216098

1606

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05120029490مريمسها أكسم محفوض14216099

1606

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال118.0019930علميثانوية عامةثانوية1972-05-18طرطوس10140007823خديجهعرفات احمد ابراهيم14216100

1606

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2009.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01طرطوس10040024282خدجرهام ابراهيم كناج14216101

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1606

9
الال306.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-11طرطوس10160085040روزهفتون توفيق حسين14216102

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

1607

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10260023265نجاةبتول نديم سالمي14216103

1607

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1967-07-10طرطوس10160154867ماريه ضاحيجيهان علي رستم14216104

1607

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1976.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-20طرطوس10120002610ميادهنرمين محي الدين حسن14216105

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1607

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-05طرطوس10040004877فاديا صالحعال محمد سلمان14216106

1607

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-23طرطوس10010006785ندىرنده عبدهللا داود14216107

1607

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2546.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010153771حليمهحال نجم الدين داود14216108

1607

6
الال333.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-25حمص10010073047فاطمهغنوه سليم كمال14216109

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

1607

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-07طرطوس10260022136سميرهرنا توفيق حسن14216110

1607

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال120.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-11-05طرطوس10140011586فدوىرماح حسن ديوب14216111

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1607

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال197.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-20طرطوس10020019013ثناء ندهمنار محمد هيثم منصور14216112

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1608

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10140011224سميحهروان محمود حسن14216113

1608

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-11طرطوس10020008605نوالدجانه توفيق نصر14216114

1608

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1426.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160034595نديمهحسن غانم احمد14216115

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1608

3
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020088علميثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10100023677ماريه طرموشعلي محمود عبود14216116

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1608

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1917.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-08طرطوس10280006854ميساءغدير سلمان غانم14216117

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1608

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2044.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-14طرطوس10220010812سوسن عيسىأريج ابراهيم ابراهيم14216118

1608

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-18طرطوس10010058547بانهنادي ياسر احمد14216119

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1608

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10160066138حسناءاحمد علي قاطرجي14216120

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1608

8
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2241.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10160141271ميرنا حيدردلع صالح علي14216121

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1608

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0019982أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-05طرطوس10160155859ملكهرمزي محمد حسين14216122

1609

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال321.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-02-08طرطوس10090014383تمرهوفاء حسن سودان14216123

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1609

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20طرطوس10010156720اليزحسن حسين عبد الهادي14216124

1609

2
نعمال132.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-16طرطوس10250007244شاديا ديبمنال عابد شحود14216125

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1609

3
معهد1980-08-29طرطوس10030025948سعادرزان كامل نظام14216126

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال63.8020000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1609

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-10طرطوس10040016193أملنهى علي خضور14216127

1609

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-20طرطوس10170012427جوريه عليسونيا محيا علي14216128

1609

6
الال3737.0020130حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-03-23طرطوس10010089157نداءزاهر محمود محمود14216129

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1609

7
الال2593.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-05طرطوس10010152963نجيحهنرمين كريم عيسى14216130

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1609

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15طرطوس10220048092ساميارلى مالك اسطى14216131

1609

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال178.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-01طرطوس10050014594شيحهندوى محمود غانم14216132

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1610

0
الال3002.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-03-20طرطوس06100070269هناديريحانه احمد االبرص14216133

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1610

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01طرطوس10030011231غادهحنان سليمان الشيخ14216134

1610

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15طرطوس10120006711الهامهبه محمد يوسف14216135

1610

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال2166.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-08طرطوس10160053449املريما طاهر منصور14216136

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1610

4
413كاتب اولوزارة الماليةنعمال1859.0020130علميثانوية عامةثانوية1984-11-02طرطوس10040009218مفيده ابراهيمسوسن محمد علي محمد14216137

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1610

5
معهد1988-10-26طرطوس10180007151وردهايمان سعيد علي14216138

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال64.2720110

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني
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1610

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-20طرطوس10160103740فايزهوئام نديم صالح14216139

1610

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.00200210أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-28طرطوس10040004615اميرهقيس محمد ابراهيم14216140

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1610

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2512.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-22طرطوس10010109561مياده سعودحسن محمد سعود14216141

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1610

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010097284نادياجميله محمد نجم14216142

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1645.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-15حلب02040145353امون مجومنال عمر مجو1611014216143

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-16طرطوس10100039342وداداسيا محمد اسماعيل1611114216144

409كاتب اولوزارة الماليةالال1893.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10180009700انعامأنسام صالح ديب1611214216145

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-05طرطوس07090079132مريمنسرين أحمد الطعمه1611314216146

411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال119.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-08-25طرطوس10120000921عليافاتن فواز شهال1611414216147

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-14طرطوس10160084302نجوىفرح هيثم محمد1611514216148

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2081.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-10طرطوس10240019298مهىلورا سهيل حسن1611614216149
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15طرطوس10170013534سوريا عباسروال جهاد عباس1611714216150

410كاتب ماليوزارة النقلالال2405.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-11-15طرطوس10230023152ايمانلبانه حاتم سلوم1611814216151
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1426.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-20طرطوس10160096581حياتنغم ابراهيم ناصر1611914216152

1612

0
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010097285نادياسوزان محمد نجم14216153

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1612

1
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال215.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-08-05طرطوس10120001626نجاح الصوطريسمر محمود حبيب14216154

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1612

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1700.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10150004777عفراءتالين جمال سليمان14216155

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1612

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-02طرطوس10280010990وجيهه جاسرسامر جميل مهنا14216156

1612

4
الال3047.0020171تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-11-02طرطوس10160150105سناءعلي احمد عمران14216157

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1612

5
412كتاب اولوزارة الماليةالال235.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-05-23طرطوس10270011350منىغيث محمد محمود14216158

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1612

6
الال2032.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-22طرطوس10140005742خلودشذا فيصل غانم14216159

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1612

7
الال3261.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-07-20طرطوس10260005836يسرى عليريما محمد ابراهيم14216160

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1612

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02طرطوس10090062713جهيداسامر سليمان زغيبي14216161
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1612

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1973-04-28طرطوس10050002264فهيمةأمل عبدالكريم اسماعيل14216162

1613

0
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1728.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-11طرطوس10260022099سماهرراما رجب اسماعيل14216163

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1613

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01طرطوس10280011958حسنهدارين محمد ميهوب14216164

1613

2
414كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2226.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-10طرطوس10100027701وحيده سلمونكنده يوسف علي14216165

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1613

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2444.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-22دمشق01030006922تغريد القبويرهف اكرم مصطفى14216166

1613

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-17طرطوس10010002924جناةرنا عدنان محمود14216167

1613

5
الال335.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01حماه05150042921سليمه سليمانسالم احمد محمد14216168

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1613

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10020041763يمنهكامل محمد جري14216169

1613

7
الال270.0020040تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1986-01-10طرطوس10280006659سميرهعيسى يحيى غانم14216170

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1613

8
الال307.0020113كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10040015606ليلى حسامومحمود محمد حسن14216171

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1613

9
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1961.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-12طرطوس10230016376روالحيان أحمد محمود14216172

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1614

0
الال3217.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-03-24طرطوس10220053627باسمةرهف حسن سليمان14216173

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1614

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10260017077فادياعلي ياسر ابراهيم14216174

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1614

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-13طرطوس10010108510نداء عيسىنورا عدنان ضرغام14216175

1614

3
الال3160.0020170تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10010142425رجاء ابراهيمعلي كمال شدود14216176

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1614

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-01طرطوس10020041071زينبشذا وضاح درميني14216177

1614

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-15الالذقية06010313355وسامنغم محمد ابراهيم14216178

1614

6
معهد1997-01-20ريف دمشق03150007216سماهرأنعام شادي قشبري14216179

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال71.2820180إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1614

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الرقة11070038778صباحهديل محمد سالمه14216180

1614

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-02طرطوس10020037240جوهينا صالحوروال صالح عالن14216181

1614

9
معهد1990-07-01طرطوس10260000317أميرهمها أيمن احمد14216182

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.0720110محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

367مدقق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

663محاسبوزارة الدفاع79كاتب رئيسي

1615

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-09طرطوس10230020806فيروزهمريم يوسف حبيب14216183

1615

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال132.00200710علميثانوية عامةثانوية1989-08-19طرطوس10240015988هدى تامرمحمد محسن عبود14216184

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1615

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-31طرطوس10160144876حنانربيع احمد مصطفى14216185

1615

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-27طرطوس10260004893فاطمهنورا محمود صبح14216186
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1615

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-12طرطوس10090063240وداد بدورعلي محمد حسن14216187

1615

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01طرطوس10240007937هدىعلي احمد حمود14216188

1615

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال236.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-02طرطوس05210002857هويده األعرجوجد علي عرفات14216189

1615

7
الال278.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-01طرطوس10090049632وفاءميس معروف بدور14216190

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1615

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-18طرطوس10040004439اسمهان محمدقسمت محسن علي14216191

1615

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-14طرطوس10090044795مناء فضةيحي مروان ضوا14216192

1616

0
الال298.0020017ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1981-11-10طرطوس10040004566نديمهرامي حسن خضور14216193

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1616

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2164.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-13طرطوس10010006931ليلىلميس عبد الرحمن ديب14216194

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1616

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020037أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01طرطوس10220038047جهينهذو الفقار رامزات عثمان14216195

1616

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-01طرطوس10020016805عفاف محمودديانا سهيل محمود14216196

1616

4
الال180.0020111أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-11طرطوس10160033003بسمه غانمآصف ممدوح عبد اللطيف14216197

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1616

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05190031927نهىآيه نصر محفوض14216198

1616

6
معهد1988-09-08طرطوس10130008963جناناياد محمود زغيبي14216199

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.97201110مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

1616

7
الال3066.0020130ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1992-08-22طرطوس10160147287سهيالجميله محمد سليمان14216200

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1616

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-08-10طرطوس10160145197حسيبهنوال علي محمد14216201

1616

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1750.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10010149030ميرفتبيان علي حرفوش14216202

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1617

0
410كاتب اولوزارة الماليةالال230.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10040022797عائدهروان علي ابراهيم14216203

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1617

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1654.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-25طرطوس10250010198دولهلينا محمود حسن14216204

1617

2
الال2980.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-07-05طرطوس10260034979بشرىعلي يحيى حسن14216205

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1617

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال297.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-08-05طرطوس10160124188ليلىانتصار بدر داود14216206

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1617

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-24طرطوس10250010183دولة ملحمأمل محمود حسن14216207

1617

5
الال3069.0020210ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2003-05-20طرطوس10030025138لينامارينا سلمان الشيخ14216208

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1617

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-29طرطوس10230004306أميرةنعمى يوسف وقاف14216209

1617

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2009.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-05طرطوس10220041314فضه سليمانردينه حافظ احمد14216210

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1617

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020189أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-25طرطوس10110014458نبيههحسن محمد احمد14216211
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1617

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال214.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-05-06طرطوس10170041635نجاحنورهان رمضان ياشوطي14216212

1618

0
510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-10طرطوس10010134852وجيههصباح شحاده ابراهيم14216213

1618

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-18طرطوس10130012320سحرابراهيم فاروق حسينه14216214

1618

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس10010134846وجيههعليا شحاده ابراهيم14216215

1618

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10030011519بشرىجنادة علي ديوب14216216

1618

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-27طرطوس10160125464يسرىلمى يحيى حسن14216217

1618

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-25طرطوس10090016821فلايرمي فؤاد ديوب14216218

1618

6
نعمال310.0019910ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1971-07-01طرطوس10170023891سهامناديا صالح صافي14216219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1618

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10010135379ليندا احمد حسينبتول اياد محمد14216220

1618

8
معهد2000-07-07طرطوس10160077925منالخولة محمود صالح14216221

المعهد التقاني 

الصحي
الال71.5820210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1618

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2345.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-13طرطوس10090008646سهامنجمه سامي حلوم14216222

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1619

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-05طرطوس10050006781زاهيههبه محمد حربه14216223

1619

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال173.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-03-02طرطوس10160013978داللامل اسعد الحزوري14216224

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1619

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2064.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-11طرطوس10090035903فدوى ديوبرهف سليم ابراهيم14216225

1619

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010150240عائدهندى محمد احمد14216226

1619

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01طرطوس10220017645فاديهريم محمد ادريس14216227

1619

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1856.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-03طرطوس10110020486بهيجهبتول عدنان مهنا14216228

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1619

6
معهد1985-05-05طرطوس10010022428هاجرسوزان علي صالح14216229

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال61.5320070

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1619

7
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1799.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-02-15طرطوس10220018593خوله الصوفيمنار ياسين يوسف14216230

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1619

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2022.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-18طرطوس10030036251هدىسهير نبيل ابو عبدهللا14216231

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1619

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20حماه05150027256سميرهروان هيثم وهبه14216232

1620

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0019971أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-08طرطوس10270002684سميره صارمياسر ابراهيم عمار14216233

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1620

1
وزارة الكهرباءالال284.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-03-17طرطوس10090013085كوثرمروه احمد ضوا14216234

عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1620

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1969-06-01طرطوس10160147522كوكبسمر محمود احمد14216235

1620

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010095068سوسنهبه سلمان الخضري14216236

1620

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10طرطوس10260035020سحر عجوبغروب علي عيزوقي14216237

1620

5
الال3406.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-15طرطوس10160039119امللجين احمد خضر14216238

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
218

766 من 631صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1620

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020004أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10040002812اميره دغمهعلي كاسر دغمه14216239

1620

7
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1819.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-01طرطوس10120009113سماهرميساء يوسف احمد14216240

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1620

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1306.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-11طرطوس10010130329أمالتليال علي منصور14216241

1620

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-23طرطوس10090055416رغيبهأيات سلمان ديبه14216242

1621

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-23طرطوس10170041611امال محمدرشا مالك جهجاه14216243

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-11طرطوس10160140223وهيبهسيرينا علي محمود1621114216244

1621

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال202.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-11طرطوس10160055134سميهنرمين رمضان عيسى14216245

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1621

3
معهد1991-07-10طرطوس10040009506ليلىنهله محمود دغمه14216246

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.1020150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1621

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-25طرطوس10160075670أديبه نبهانهزار محمد يوسف14216247

1621

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال1562.0020191علميثانوية عامةثانوية2001-08-23طرطوس10160163203جميلةمحمد سامي حسين14216248

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1621

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-25طرطوس10020034072سهاملولو حماد سكماني14216249

1621

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-06طرطوس10160061006ماريا فاطمهعبير علي منصور14216250

1621

8
وزارة الكهرباءالال3232.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-15طرطوس10280004532منيفه حسينعلي أسعد أحمد14216251

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1621

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2562.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-11طرطوس10160054954منىكاترين عزت مصطفى14216252

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1622

0
الال135.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-19طرطوس10160130143سميرههشام سليمان ختيار14216253

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1622

1
معهد1987-03-01طرطوس10140015609مريمراما محمد حميدي14216254

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.3820100سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1622

2
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال131.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-09-20طرطوس10250000764سميرة منصورسامر علي محمد14216255

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1622

3
ثانوية صناعةثانوية1992-01-30طرطوس10160125045جوريهمحمد احمد ابراهيم14216256

صيانة الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

الال288.0020108
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1622

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01طرطوس10180000481نهلهبثينه يعرب زمام14216257

1622

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-22طرطوس10160019482جميله علوشسوسن عدنان محمد14216258

1622

6
معهد2001-10-11طرطوس10280011186مريممصطفى حسن مهنا14216259

المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.2620210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1622

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-27طرطوس10180005515سميرهروعه يوسف علي14216260

1622

8
الال2925.0020161حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-04-24طرطوس10160100690غزوىحسن محمود ونوس14216261

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1622

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-30طرطوس10090078835امينهمحسن حسن غانم14216262

1623

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-03طرطوس10250011727ندىكنانه محمد حسن14216263
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1623

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-08-20طرطوس10160048517رجيحهميساء محمود محمد14216264

1623

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-09طرطوس10220041393نزيهه جوريهسليمان محمد حماد14216265

1623

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2034.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-29طرطوس10030040151ميرفترباب عيسى حسن14216266

1623

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال137.0019910علميثانوية عامةثانوية1971-10-15طرطوس10250004682يمنى معالدعد حامد عبد الكريم14216267

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1623

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-14طرطوس10010134877حنانحال حليم عباس14216268

1623

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1531.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10160138146لميسسميره توفيق حشيش14216269

1623

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال201.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-08طرطوس10010044344ميساء يوسفعمار احمد دلول14216270

1623

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-08طرطوس10010145781مطيعهندى حمزه محمد14216271

1623

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-04-01طرطوس10160064206رتيبهطه جابر الحساب14216272

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1624

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2215.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-07طرطوس10050014127طليعهرنيم محمد حسن14216273

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1624

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2341.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-14طرطوس10010051911سميرهعال موسى حمود14216274

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1624

2
الال2123.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-21طرطوس10010090011ماجدوليننور عهد عمران14216275

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1624

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-19طرطوس10010113915سحر ابراهيممها يحي ابراهيم14216276

1624

4
ثانوية صناعةثانوية1997-06-28طرطوس10240020657سعده قدورعلي مجد حمد14216277

آليات ومعدات 

زراعية
الال3418.0020162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1624

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-12طرطوس10010029424فاطمههبة نديم حسين14216278

1624

6
معهد1994-01-01طرطوس10240016078يسرىشيرين سعيد اسكندر14216279

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5920140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1624

7
معهد1987-03-16طرطوس10010017188زكيهشاديه ابراهيم عباس14216280

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6820100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1624

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10طرطوس10140008268سجيعهسلوى نصر رقيه14216281

1624

9
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1522.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-16طرطوس10010128545وصالاروى جابر عباس14216282

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1625

0
معهد1999-10-14طرطوس10260030477فداءيزن سعد أحمد14216283

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.6620210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1625

1
معهد1996-01-01طرطوس10050001789فوزيةوعد علي سعود14216284

المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.3220180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1625

2
الال1779.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-04طرطوس10270011770روزان عليطالب تمام ميهوب14216285

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1625

3
معهد1990-01-01طرطوس10020002377نجاحوسام علي خضر14216286

المعهد التقاني 

الصحي
الال65.66201110صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1625

4
الال255.0020029كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-09-19طرطوس10090088207هاال صيوحعلي محمد العدي14216287

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1010فني صيانة

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1625

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-23طرطوس10090011423نجوىروزان حمدان محمود14216288

766 من 633صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1625

6
الال1727.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-10طرطوس10270014134منيرهعلي عبد الكريم علي14216289

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1625

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1749.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-01طرطوس10120016059ردينالجين سليمان حسين14216290

1625

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-21طرطوس10250000780سميرةنسرين احمد محمد14216291

1625

9
وزارة الكهرباءالال3453.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-07-03طرطوس10260000355خديجهعلي جهاد وسوف14216292

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1626

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-02طرطوس10280003532تمرهفاطمه علي اسطنبولي14216293

1626

1
الال2971.0020143التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1997-01-21طرطوس10120014483وحيدة سليمانأحمد ابراهيم سليمان14216294

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1626

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-10طرطوس10160103249زوات عدرهبشرى وجيه درويش14216295

1626

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019982أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-14طرطوس10090049418فاطمهعمار انور سويدان14216296

1626

4
معهد1987-10-22طرطوس10160008102سلمىمنار علي كابر14216297

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.8420090سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1626

5
معهد2001-01-15طرطوس10090018233دارينفاتن غسان سليمان14216298

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال70.9520210معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة636مساعد فني أولوزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1626

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2035.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04طرطوس10040024526فاتن الخطيبنغم ياسر ابراهيم14216299

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1626

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-05طرطوس10090037632سعدهفؤاد احمد عبدهللا14216300

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1626

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10270020761انيسهلميس نعيم علوش14216301

1626

9
الال2504.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-19طرطوس10010051909سميرههبه موسى حمود14216302

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

1627

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10220028546عائدهرشا أنيس راشد14216303

1627

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1974-09-01طرطوس10160121825اميرهعدنان نجم الدين محمد14216304

1627

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04080023302منالنور حسام الرستم14216305

1627

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2253.0020153علميثانوية عامةثانوية1996-03-16طرطوس10230026610حنان حسنعيسى حرب علي14216306

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1627

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10طرطوس10010097255عبيردارين صابر حسين14216307

1627

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال2109.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-30طرطوس10110022299يسرىزينب محمد وردي14216308

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1627

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-01طرطوس10090027949فاطمه سويدانلينا انور سويدان14216309

1627

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1769.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-04-09حمص04010720501هيامعلي حسن الحمود14216310

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1627

8
معهد1996-07-01طرطوس10140011279كيندهعلي محمود عباس14216311

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.4420201تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1627

9
معهد1987-05-20طرطوس10030002531عطافجوني نور هللا حنا14216312

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال69.27201010المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل1مراقب فني
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1628

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1767.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-03طرطوس10240022806بلسمسلمان عيسى شعار14216313

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1628

1
معهد1991-03-01حماه10230016552صفاهعال عيسى خليل14216314

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال75.6220110

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1628

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-25طرطوس10020014732نهادعال عبد الكريم ديب14216315

1628

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01طرطوس10030005969هناديما ابراهيم سليمان14216316

1628

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040015243أمل عيسىمي ياسر حسن14216317

1628

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1639.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160102924اسمهانحسين علي محمد14216318

1628

6
معهد1977-09-14طرطوس10160156656منيرهميساء سعيد علي14216319

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.5420010محاسبة

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

367مدقق
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1628

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-08طرطوس10170014265محاسنريم حمدان دعكور14216320

1628

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-10إدلب07030047519زينبفاطمة احمد رحال14216321

1628

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-10طرطوس10100034052داللميناس محمد خضور14216322

1629

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2091.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-14طرطوس10020021174اسمهانلينا سليم عبدهللا14216323

1629

1
معهد1993-09-01طرطوس10100029704سفيرهنسرين محمود داؤد14216324

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال66.9220170عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1629

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10220026196خديجهإيلين علي معروف14216325

1629

3
معهد1992-01-01طرطوس10280018634نوالزينا محمود محمد14216326

المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.4920130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1629

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1974.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10040017496هدىجنى عمار ناصر14216327

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1629

5
الال2154.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10010073455دعد العجيرشا محمود سلطان14216328

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1629

6
معهد1983-02-15طرطوس10010073886شادياداليا فهيم محمد14216329

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5820030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1629

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2096.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-16طرطوس10170015568رحاب علوشراويه محسن سليم14216330

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1629

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-03طرطوس10170008991شهنازربيع محسن دعكور14216331

1629

9
ثانوية صناعةثانوية1990-09-22طرطوس10160050749بهيجهايهم علي علي14216332

صيانة الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

الال288.0020086
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1630

0
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1700.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-09طرطوس10240005611رانياعلي احمد شعار14216333

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1630

1
411كاتب اولوزارة الماليةالال132.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-03-16طرطوس10090090969وجيهه حمودشادي محمد حمدوش14216334

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1630

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-08-16الالذقية06200093113سعادثناء محمد سليمان14216335

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1630

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160083888خنساء سليمانعلي عارف حسن14216336
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1630

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال2321.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-10طرطوس10160137176انتصاررهف حليم ابراهيم14216337

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1630

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1657.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-23طرطوس10130004193مريم بركاترنين ميالد يوسف14216338

1630

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2308.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040017490هدىلجين عمار ناصر14216339

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1630

7
معهد1994-01-03طرطوس10050001901فوزيههبه علي سعود14216340

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.8220190إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1630

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-03-10حماه05150044694صباح سليمانعامر حسن مخيبر14216341

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1630

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06طرطوس10050009305زينبعلي عدنان الحمصي14216342

1631

0
معهد1984-02-07طرطوس10010007161فاطمهمعد محمد يونس14216343

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال61.0420085إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

409كاتب اولوزارة الماليةالال149.0020050علميثانوية عامةثانوية1985-09-21طرطوس10020004740املرشا ابراهيم الفتى1631114216344

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1631

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-06طرطوس10160049480اسمهانراما ظافر عمران14216345

1631

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-20طرطوس10250002858ملكةمنال سامي حمدان14216346

1631

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةنعمال1908.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-12-17طرطوس04120074217ماريهسليمان محمد ناصر14216347

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1631

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-17الالذقية06090018173عائدهنادين نوفل خنسه14216348

1631

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10090071438سناءرهف خطار داود14216349

1631

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-01-04طرطوس10090002698سهيالبشرى محمد عجيب14216350

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1631

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10050026577سعدهكليندا سهيل الحائك14216351

1631

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1914.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10250011016اسامهعلي يوسف علي14216352

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1632

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1752.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-24طرطوس10010119620جهينه ابراهيمحال نديم حمود14216353

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1632

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-10طرطوس10050016648نوال الجهنيزينه حبيب عيسى14216354

1632

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-25طرطوس10090111471منيرهضحى يونس فضه14216355

1632

3
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال371.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-10-04طرطوس10010009916هندشراز داود حسن14216356

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1632

4
نعمال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-20طرطوس10250005815بسيمهسهى علي فاضل14216357

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1632

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2580.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس06090018178عائدهمرح نوفل خنسه14216358

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1632

6
معهد1998-01-15طرطوس10090081868انتصارمربم اديب جريعه14216359

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.3220180إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1632

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10040013780أملنوفا يحي حسن14216360

1632

8
الال277.0020050ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-08-01طرطوس10160149825سعادمحمد علي علي14216361

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
219

1632

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1967-03-10طرطوس10020025979خديجهفاطمه حسين عباس14216362

1633

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2057.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-26طرطوس10010126902كرواننورمان فؤاد احمد14216363

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1633

1
معهد1994-11-04طرطوس10240004231نوراأمر علي عبد هللا14216364

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال78.6220140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1633

2
وزارة الكهرباءالال3856.0020181كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-17طرطوس10230020532ظهيرهشعبان ايمن شعبان14216365

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1633

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-03طرطوس10120013751نجود ابراهيمروان حسن علي14216366

1633

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-18طرطوس10050012501رجاء المطرحمنال حافظ تيشوري14216367

1633

5
معهد1998-09-10طرطوس10220042358هالهخضر علي ابراهيم14216368

المعهد التقاني 

الصحي
الال64.4620201صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1633

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120108992زهرهرقيه أحمد أحمد14216369

1633

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10020008666مندلين الكنجياسمين محفوض نصر14216370

1633

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-01طرطوس10160056488جوريهصفاء احمد محفوض14216371

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1633

9
الال118.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16طرطوس10140004275الهام علوشاسامه غدير الزياك14216372

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1634

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10010065807فهيمههال سجيع عبود14216373

1634

1
معهد1998-02-03طرطوس10030012671نعيمهخليل حسن الطويل14216374

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.3520201مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1634

2
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10130015889عواطفسليم علي خضر14216375

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1634

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10020032184خديجهميس رجب شيحه14216376

1634

4
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2315.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-12طرطوس10100016708نوالروان اسماعيل اسماعيل14216377

1634

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1350.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30طرطوس10010200937ردينه قباعناديا شادي عباس14216378

1634

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال2156.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-19طرطوس10220013537مركزانرهف ياسر مكين14216379

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1634

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01طرطوس10150004472هدىفداء شعبان عطيه14216380

1634

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30طرطوس10250002133ميلياعلي عدنان ديب14216381

1634

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-09طرطوس10030021347وفاءعلي احمد سليمان14216382

1635

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-10طرطوس10160042422فتاةانصاف مصطفى معال14216383

1635

1
معهد1995-01-01طرطوس10230020631سكينههبه فؤاد عيسى14216384

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6320150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1635

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-13طرطوس10010146179غاده وسوفسماره علي محمود14216385

1635

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-30طرطوس10220013541مركزانميس ياسر مكين14216386
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1635

4
الال2832.0020161تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1998-05-10طرطوس10040017367هيبهعلي محمد حسن14216387

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1635

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1921.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160118871كناز سليمانحسن فادي العجي14216388

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1635

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-08-20طرطوس10160107806منىهدى اديب شعبان14216389

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1635

7
معهد2000-01-27طرطوس10160106452ندىبشرى رجب بلول14216390

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.9520210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1635

8
الال2857.0020190ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2001-11-24طرطوس10010122950نجيبهرزان علي ناصر14216391

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1635

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-08طرطوس04230003472رغداءميساء غسان تقال14216392

1636

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10280002134نزيهه الرستمرشا عدنان محمد14216393

1636

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1813.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-11-16طرطوس10010096031منى حسنميس سهيل احمد14216394

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1636

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10160046593فاطمةميسون ابراهيم صالح14216395

1636

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-07الالذقية06200066735وسامسالي ماهر ابراهيم14216396

1636

4
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10160133165سحرسيرارا طارق السيد14216397

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1636

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1974-08-15طرطوس10250002123رمزيهأمل علي ديب14216398

1636

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10100016687نوالراما اسماعيل اسماعيل14216399

1636

7
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2469.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس10010067476حنان سليمانهديل عدنان عليان14216400

1636

8
الال1751.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-13طرطوس10020008716سوزانهادي نضال نصر14216401

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1636

9
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1991.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-05طرطوس10120018015وضحه سليمانريم محمود سلطون14216402

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1637

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2037.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-18طرطوس10010079483ليندابتول محمد سالم14216403

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1637

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20طرطوس10020043162زهرهبراءه كمال يوسف14216404

1637

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10طرطوس10020043165زهرهرهام كمال يوسف14216405

1637

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1718.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10170004045غادهنجوى صالح سليمان14216406

1637

4
404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1739.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10120017362حلوة حسندياال وجيه الكعدي14216407

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1637

5
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1764.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010087951سمرغنوه علي بورحال14216408

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1637

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-01طرطوس10040017915أمل الشوافوئام عادل علي14216409

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1637

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1982.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-22طرطوس10020024834احالم حيدرحسن سلمان محسن14216410

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1637

8
معهد1993-02-13طرطوس10170012252رغدهآفاق وهيب شلهوب14216411

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.0020140

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1637

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160101064بديعهبتول عبد اللطيف بالل14216412

1638

0
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2326.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-09-12طرطوس10260027183غاناعدي غسان نور الدين14216413

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1638

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010085551ندىامل بسام حسن14216414

1638

2
الال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-20طرطوس11050019110كوكبدالين علي محمد14216415

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1638

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07طرطوس10100017162حنان صقيرايناس يوسف سليمان14216416

1638

4
الال170.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-06طرطوس10160103467شاديه زقهعباس احمد زهره14216417

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1638

5
معهد1997-07-02طرطوس10220023127عائدهرنا علي حسن14216418

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال76.4920210مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1638

6
وزارة الكهرباءالال3723.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-07-02طرطوس10160010023فاطمه غانمإيفا علي البرشيني14216419

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1638

7
وزارة الكهرباءالال3233.0020160ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10090099538عائدهزين الدين عبد الهادي سليمون14216420

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1638

8
الال2618.0020181ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10040008331همسهسلمان علي علي14216421

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1638

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-11حماه05050160220سلمىجوليندا ديب اسبر14216422

1639

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-15طرطوس10010006339نجالدارين علي محمد14216423

1639

1
معهد1995-03-13طرطوس10010155536دعدعالء انور الحاج14216424

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.1420165تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1639

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال115.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-08-01طرطوس10160000726كوكبمنذر علي رجب14216425

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1639

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17طرطوس02030168631نجود ريشيفاطمه مروان عريان14216426

1639

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال2485.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160135339منيره احمدعال جمال حسن14216427

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1639

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1548.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-12طرطوس10010155752رناسمر سامر غالي14216428

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1639

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص04010605356لينامي حكمت عباس14216429

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1639

7
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2240.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-07-14طرطوس10240013756اسيمةحسن احمد علي14216430

1639

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-14طرطوس10010155767لمىمحمود فاروق احمد14216431

1639

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10010013901فداء حسنعال يوسف وقاف14216432
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1640

0
الال2540.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-18طرطوس10010023883مادلينغاده محسن حسين14216433

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1640

1
الال306.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-01طرطوس10230019356اميمه احمدلينا محمد سلمان14216434

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1640

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-20طرطوس10170039273منىنور علي سليمان14216435

1640

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10120013512وهيبهعال احمد فتيحه14216436

1640

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1892.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-04طرطوس10110024790نجوىهال بسام ابراهيم14216437

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1640

5
معهد1998-08-04طرطوس10180001711معانيآيه عيسى احمد14216438

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.4020210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1640

6
الال2419.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01طرطوس10110033228فريزةهديل عيسى محمود14216439

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1640

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-14طرطوس10220037226مفيدهفاتن سالم تركمان14216440

1640

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-12-15طرطوس10230004754منىرشا صديق سلوم14216441

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1640

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-10طرطوس10020013955اميره ابراهيمحسن محي الدين حمدان14216442

1641

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-09طرطوس10090134721هناءمادلين حبيب بيضون14216443

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-13طرطوس10050015278هدىسليمى علي مصطفى1641114216444

1641

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020046258ريما ابراهيمهبى علي علي14216445

1641

3
معهد1984-02-17طرطوس10100036182فيروزوسام علي عبد الحميد14216446

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.6920050

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1641

4
الال168.0020065علميثانوية عامةثانوية1987-04-26طرطوس10160023599أملضياء عادل اسعد14216447

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1641

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1972.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10180001924رئيفهتهاني ابراهيم جمعه14216448

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

1641

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال115.0020010علميثانوية عامةثانوية1978-09-05طرطوس10230004455منىرنا صديق سلوم14216449

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1641

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال196.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-24طرطوس10090000955رتيبهزينه علي شباني14216450

1641

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-01طرطوس10040016281ناديا اسماعيلسماح محسن خدام14216451

1641

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1891.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04طرطوس10160057914سميعهرشا غسان سليمان14216452

1642

0
معهد1974-08-01طرطوس10040019753تماممحمود منير ديب14216453

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال74.2019940محاسبة

1642

1
الال2332.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-12طرطوس10260012688الهامزينة حسن حسن14216454

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1642

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-18طرطوس10090031598هندزينب حبيب بشالوي14216455
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1642

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1496.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-24طرطوس10230023144ميساء سلومرزان محمد سلوم14216456

1642

4
الال2550.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-01دير الزور09030053949جوهرهصالحة حسين الرجا14216457

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

1642

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-23طرطوس10150003332ودادمحمد امين نصر14216458

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1642

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1866.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01طرطوس10010124620زهوهربا بهجت غنوم14216459

1642

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2007.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-30طرطوس10010055628هويدا ابراهيمسالف ابراهيم بيلون14216460

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1642

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-21طرطوس10160057932تمام سليمانوعد طاهر سليمان14216461

1642

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2365.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-10طرطوس10160129171سونياحنان علي سليمان14216462

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1643

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1825.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10010124203زهوهجواهر بهجت غنوم14216463

1643

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10100014361سميرهعالء عادل عيسى14216464

1643

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1925.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-10طرطوس10220023146حنان عليتاال سليمان حسن14216465

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1643

3
412كتاب اولوزارة الماليةالال132.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-03طرطوس10270011158نبيالسوزان وجيه محمود14216466

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1643

4
413كاتب اولوزارة الماليةالال2207.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10240013271غادهحال خليل عبود14216467

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1643

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10طرطوس10040024375سوسنمرح شعبان ديوب14216468

1643

6
معهد2001-01-20طرطوس10010097584فلايررغدا محمد شدود14216469

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةنعمال70.3220200مطبخ وحلويات

1643

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال220.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10100013114نجوى ملحماوس نورس ملحم14216470

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1643

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-11طرطوس10010144803يسرى سليمانريما سمير عبود14216471

1643

9
الال1715.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-20طرطوس10240022257أملمحمد وليد خضر14216472

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1644

0
الال315.0020114ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1992-03-20طرطوس10010104621داللروزبه ياسر الخطيب14216473

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1644

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-07-25طرطوس10010043430فتاة ديبسهى جودت عباس14216474

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1644

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس04140035676منيفهلمى محمد ضائع14216475

1644

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-22طرطوس10010157146دعددعاء انور الحاج14216476

1644

4
الال1993.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-03طرطوس10010131695بديعهتميم حسن سالم14216477

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1644

5
الال157.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10250004220ليلىوائل معن عبد هللا14216478

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1644

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30طرطوس10160043669سميرهراما يونس اسعد14216479
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1644

7
معهد1998-07-02طرطوس10010075113منىليلى عيسى بشير14216480

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.5220190تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1644

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-07طرطوس10020024148عزيزه عليزينه علي عيشه14216481

1644

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04150032048عزيزه عموريليبيا هاشم صالح14216482

1645

0
الال3537.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-12طرطوس10100031738اسمهانمريم اسد مسعود14216483

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1645

1
معهد1996-06-08طرطوس10010103761ميادهألين محمد ابراهيم14216484

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالنعم69.6120170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1645

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-19طرطوس10230020071عفافنور يوسف يوسف14216485

1645

3
الال2541.0020141علميثانوية عامةثانوية1995-05-16طرطوس10280017549احالمعالء محمد ابراهيم14216486

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1645

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2472.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10040008762امل سليمنغم غازي بركات14216487

1645

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-15طرطوس10160123962رانيا عباسوسام محمد دراج14216488

1645

6
معهد1986-01-20طرطوس10240000253حميدةنهى محي الدين ابراهيم14216489

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0120090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1645

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-15طرطوس05160007809لوندهرزاز حسن ونوس14216490

1645

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2426.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-21طرطوس10010085565ندى دنفهانعام بسام حسن14216491

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1645

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20طرطوس10110015518حياةثناء جابر سعيدي14216492

1646

0
الال323.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-02-27طرطوس10090023573فوزهياسمين نصر سلمان14216493

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1646

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010093179احالمبتول غسان حسن14216494

1646

2
معهد1985-11-26طرطوس10030034979فضهمنى محمد دياب14216495

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.9920200تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1646

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال3437.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-04طرطوس10010085557ندىايمان بسام حسن14216496

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1646

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-13طرطوس10220041767سناء ابراهيمليال جابر سالمي14216497

1646

5
معهد1993-05-16طرطوس10150012086ابتسامعلي سمير حيدر14216498

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.4820156تصنيع ميكانيكي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1646

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-27طرطوس10010157283راميالورا محمد بدران14216499

1646

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2438.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-10حماه05110023747اميرةعال عيسى خضور14216500

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1646

8
510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-09طرطوس10040006205نهالسلمى عبد هللا كرميا14216501

1646

9
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1658.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-26طرطوس10270000494رانيالبان عبد عرار14216502

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1647

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-04طرطوس10040001177كوثر ابراهيمرشا طالل علي14216503
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1647

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019986أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-15طرطوس10010040030سلمىاحمد سليمان نزيه سليمان14216504

1647

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1870.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-07طرطوس10270024747رانياريما عبد عرار14216505

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1647

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-10طرطوس10010034857لودياميس اديب اسماعيل14216506

1647

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-25طرطوس10160023266وداد اسماعيلدارين احمد سليمان14216507

1647

5
معهد1979-11-14طرطوس10040020172عليارجاء علي نجمه14216508

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1620010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1647

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15طرطوس10010075055سهيله سعيدوحيد ايمن اسكندر14216509

1647

7
معهد1995-06-17طرطوس10100031706اسمهانرشا اسد مسعود14216510

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال75.0120170المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1647

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-17حمص04010298672غادهياره فداء حمدان14216511

1647

9
الال350.0020017الكترونثانوية صناعةثانوية1984-01-15طرطوس10010087501نشيده قموحيعيسى احمد محمود14216512

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1648

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-05طرطوس10010127605رئيفهنادين حسن صالح14216513

1648

1
معهد1999-01-01طرطوس10160001102انتصاريوسف جابر بالل14216514

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.3020181تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

1648

2
الال3118.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-04-20طرطوس10010064325فتاة شعبانجوليانا ماهر ابراهيم14216515

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1648

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2219.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-19طرطوس10030016615شريفهيارا سفير حسن14216516

1648

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2225.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-11طرطوس10240011230عائدهرهف معين حمدان14216517

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1648

5
الال313.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-03-01طرطوس10160133179اعتدالسناء مناف السيد14216518

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1648

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-17الالذقية06020014107رابحةروميلة عيسى صبوح14216519

1648

7
413كاتب اولوزارة الماليةالال1675.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-04-07طرطوس10220032605رانياصالح عماد محفوض14216520

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1176

1648

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال150.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حلب02010123789وحيدة قاضيهبة وليد عرب14216521

1648

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15طرطوس10010002893سهام رستمماهر معين يحي14216522

1649

0
الال321.0020071تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1988-12-20طرطوس10010002897سهاممجد معين يحي14216523

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1649

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-23طرطوس10020014472املسهى سلمان احمد14216524

1649

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1636.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15طرطوس10060007634رنده البريخديجه محمد رضوان14216525

1649

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2191.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-24طرطوس10260033032سمرنيرمين عصام يوسف14216526

1649

4
معهد1989-01-31طرطوس10010034858نادياغدير احمد فهد14216527

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال62.51201110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب
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1649

5
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10180000439ميساءالهام ناقد علي14216528

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1649

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حلب07010174454غاده دعبولهبه هيثم دعبول14216529

1649

7
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020105علميثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10220035713سمرحيان سمير ملحم14216530

1649

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-17طرطوس10130016082سعاداحالم سلمان ميا14216531

1649

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-26طرطوس10220008736منيرهرنا محمود محمد14216532

1650

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال176.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-05-10طرطوس10120012089هناء معروفروز بسيم ابراهيم14216533

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1650

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-20طرطوس10010103911فاطمه حسيناروى احمد حماده14216534

1650

2
معهد1990-04-04طرطوس10260006463هياممياس محمد شعبان14216535

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.57201110حدادة ولحام

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1650

3
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1952.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-10طرطوس10180000452ميساءمي ناقد علي14216536

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1650

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-04طرطوس10010133570منىنغم محمد حبيب14216537

1650

5
معهد2000-01-10طرطوس10010088553هالهزينه جودات ديب14216538

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.4920210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1650

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال137.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01الالذقية10270020291هيام العليعفراء طالب حمود14216539

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1650

7
معهد1983-10-07طرطوس10010037480نديمهغيثاء عيسى منون14216540

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.2520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1650

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2093.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-04طرطوس10140004996مهدساره منير علي14216541

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1650

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-17طرطوس13010164248بدرعبير زيدان ابو فخر14216542

1651

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10030012161ودادفاتن تاج الدين دلول14216543

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1892.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-05طرطوس10010144221رنابتول مفيد يونس1651114216544

1651

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2286.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-11حماه05050135188ديماديانا ماهر حمود14216545

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1651

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-02طرطوس10140008891ازدهاررنيم عبد العزيز اسماعيل14216546

1651

4
الال3620.0020142ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-01طرطوس10240010835عفافمحمد عبد الكريم ديوب14216547

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1651

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10طرطوس10230015851امالمرام محمد يوسف14216548

1651

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-09طرطوس10040000659صباحمرح نواف محمد14216549

1651

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-20طرطوس10260029550كرديهفاديا محمد الحسن14216550

1651

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-12-10طرطوس10090010721عزيزهسعاد عبدهللا ناصر14216551

1651

9
665عامل نجارةوزارة الدفاعالال268.0020029نجارةثانوية صناعةثانوية1982-05-03طرطوس10030034976سميرهضرار محمد دياب14216552

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1652

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10010099572هيام اسماعيلسهى محمد اسماعيل14216553
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1652

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15طرطوس10090013485وفاءنعيمه علي الطريفي14216554

1652

2
وزارة الكهرباءالال2984.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-01-02طرطوس10100028306اعتدالعلي محمود قنطار14216555

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1652

3
الال2676.0020155تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-04-23طرطوس10040024943نجلهمهدي جميل شبلي14216556

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1652

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-02طرطوس10090053532عزيزهماجده محمد قاسم14216557

1652

5
معهد2000-04-11طرطوس10100021596سميعهدانيال عادل سلمان14216558

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال64.2820210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1652

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-16طرطوس10090013715علياوئام احمد الليمون14216559

1652

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال152.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-06-20طرطوس10280000105اميمهلما علي اسماعيل14216560

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1652

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-05طرطوس10250010224سهيلهنتالي علي حسن14216561

1652

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-20طرطوس10010126061فاتنهساره علي الشيخ علي14216562

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1653

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-01طرطوس10010161064عربيهمنى ياسين مرعوش14216563

1653

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال200.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-15طرطوس10250004211فاطمةمرام يوسف صالح14216564

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1653

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-12طرطوس10240003783سميانور الدين يونس ابراهيم14216565

1653

3
معهد1998-01-01طرطوس10100021590سميعهحسن عادل سلمان14216566

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.3120183تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1653

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10010141169سعاديارا محمد فروي14216567

1653

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10طرطوس10160059626نعيمهعال مظهر سليمان14216568

1653

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-25طرطوس10010002231دالل بربرغدير جابر سلوم14216569

1653

7
معهد1983-03-23طرطوس10260021035أنيسةأحمد علي صبح14216570

المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.0820048تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1653

8
414كاتب اولوزارة الماليةالال169.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-30طرطوس10100030898نجاح محمودمي احمد سالمه14216571

1653

9
معهد1993-04-21طرطوس10010008556نجيبهأحمد ابراهيم علي14216572

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال63.9120175تجاري مصرفي

1654

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال376.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-09-25طرطوس10090059712فضهلينا علي علوش14216573

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

1654

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-02طرطوس10040006024سهىنور ناصر صالح14216574

1654

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10230009318ديماامينه علي محمد14216575

1654

3
معهد1983-01-15طرطوس10110003575منيرةرقية محمد ابراهيم14216576

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.0420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1654

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10120016614وداد حميدانباسل علي ايراهيم14216577

1654

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040025745فاديهماجدولين قصي خليل14216578

1654

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال2068.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110018059سحرريم شبلي شاهين14216579

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1654

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10090001254فاديهعفراء فريد سالمة14216580
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1654

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-07طرطوس10100021447ثناء عليمها ناصر سليمان14216581

1654

9
الال293.0020075تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1989-11-13طرطوس10160136135ملكهعلي غريب عباس14216582

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1655

0
معهد1990-02-14طرطوس10220037051ليبيارهام أحمد ناصيف14216583

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4620100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1655

1
412كتاب اولوزارة الماليةالال2041.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-02طرطوس10260004178محاسن شاهينهيا مديح شعبان14216584

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1655

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-25حلب02010139909وطفهدالل توفيق ابراهيم14216585

1655

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2215.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10090045284جوهينهراما بهجت علي14216586

1655

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2082.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-24طرطوس10160093269سهامآيه اياد علي14216587

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1655

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2469.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-15حمص04010127189فوزهدارين علي سقور14216588

1655

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال177.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-22طرطوس05190015061مجيدههنادي حسين االبيض14216589

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1655

7
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1746.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10120014792تماسيلنغم سهيل احمد14216590

1655

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال261.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-10-15طرطوس10160008676جميلة داوداميره طاهر احمد14216591

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1655

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-20طرطوس10160092821وصالمايا محمد محمد14216592

1656

0
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2120.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-10طرطوس10030016133سميره جنوببراءه علي زعزوع14216593

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1656

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال1583.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-08-25طرطوس10160102732سعادحسن ياسين محمد14216594

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1656

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-08طرطوس10090109197نبيله ديوبعلي كمال شاميه14216595

1656

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160066950سالمريما علم الدين سعود14216596

1656

4
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال1943.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-22طرطوس10090017412نبيالهديل محمد أحمد14216597

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1656

5
الال273.0019890كهرباءثانوية صناعةثانوية1970-12-16طرطوس10030011042هاجرفداء سليمان حربوقي14216598

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1656

6
511كاتب ضبطوزارة العدلالال1420.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-05طرطوس10110022984حياةعلي ابراهيم نجيمة14216599

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1656

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1666.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-29طرطوس10090048237سميحهمرح عزت عباس14216600

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1656

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-18طرطوس10010000311علياعبير حسن سالمة14216601

1656

9
الال1879.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-27طرطوس10170012103ديمهمحمد راتب ديوب14216602

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1657

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2240.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-26طرطوس10020012805نجوىايمان أحمد محمد14216603

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1657

1
411كاتب اولوزارة الماليةالال1857.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-20طرطوس10090115091سمر العتيقتاال بسيم محمود14216604

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1657

2
معهد1978-05-25طرطوس10040008943نهادسماح احمد غانم14216605

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1657

3
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1909.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-26طرطوس10090092305يسرىرهف نزيه شما14216606

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1657

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10طرطوس10010050771كفا سليمانإيفا احمد اليوسف14216607

1657

5
الال3220.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-05-26طرطوس10240011550رايدهميس غسان عيسى14216608

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1657

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20طرطوس10100032791عائدهسوزان احمد داؤد14216609

1657

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-10طرطوس10090001686سوسن السليمانبيداء علي العلي14216610

1657

8
الال1879.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10170009000نداءعلي ياسر دعكور14216611

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية1178

1657

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1611.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-06طرطوس10090092260بسرى ملوكرهام نزيه شما14216612

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1658

0
511كاتب ضبطوزارة العدلالال1474.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01طرطوس10110022737غادةمقداد غسان حمامه14216613

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1658

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1675.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-25طرطوس10110003601جهيدةغنوة عبد العزيز ابراهيم14216614

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

411كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1658

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10140002204اسياعلي بشار نده14216615

1658

3
معهد1981-06-15طرطوس10090079876مطيعهربى محسن خليل14216616

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.4120010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1658

4
الال3202.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-13طرطوس10100007283رويدازينب اسماعيل منصور14216617

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1658

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-14طرطوس10170036327وجيهاغنوه ماجد جهجاه14216618

1658

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-27طرطوس10120008533شهيرهسوسن علي حبيب14216619

1658

7
الال1613.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010085587جميله ابراهيمرهف علي زعرور14216620

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1658

8
معهد1997-01-01طرطوس10040015073جميلهمحمد فريد علي14216621

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3320201تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

1658

9
الال3446.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-01طرطوس10100007282فردوس الحسنمرح امين منصور14216622

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1659

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10010131085فاطمهغنوى محمود مرعي14216623

1659

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10170036337وجيهارزان ماجد جهجاه14216624

1659

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-15طرطوس10010075110فداء خضرنور علي بشير14216625

1659

3
معهد1980-01-16طرطوس10260025365هيفاءميسون صالح علي14216626

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.0720000سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1659

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-04طرطوس10220009617الهام جليلهرشا بسام غدير14216627
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1659

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10260033039ربا محمدآية مالك عباس14216628

1659

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-25طرطوس10160022235داللمحمد عبد الحميد محمد14216629

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1659

7
الال2086.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-22طرطوس10160130747اميمهعبير نبيل ابراهيم14216630

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1659

8
معهد1992-05-20طرطوس10110004217أملعالم يوسف دوابة14216631

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.9820147

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1659

9
الال172.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10090055141عزيزهميسون محمد قاسم14216632

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1660

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-21طرطوس10010090601اكتمالميس احمد محمود14216633

1660

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-07طرطوس10170019571داليا الخليلدارين رامي عبد هللا14216634

1660

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01طرطوس10160007810يسرىديما عبد الكريم خليل14216635

1660

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-25طرطوس10230003951نادياعفراء مفيد اسعد14216636

1660

4
معهد1994-01-01طرطوس10160069856ايمانميسم نبيل اوغلي14216637

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.6220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1660

5
الال286.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-07طرطوس10040002839فدوىلميس نافذ حسن14216638

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1660

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال210.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه10040002901فدوىهاله نافذ حسن14216639

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1660

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-14طرطوس10010142270هنازيد عبد الكريم وسوف14216640

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1660

8
الال131.0019986أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-05طرطوس10220018477أنيسه يونسعادل محمود يوسف14216641

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1660

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-26طرطوس10010075117فداء خضربشرى علي بشير14216642

1661

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2224.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-22طرطوس10020021833روضه عليغنوه هيثم يونس14216643

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-30طرطوس10100006011انعامأبي نزيه طه1661114216644

1661

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-27طرطوس10090035405كوكبعبير محمد علي14216645

1661

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10140012710انعامحال سمير جنود14216646

1661

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020039أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-04طرطوس10280009310ميليا خطيبوسيم عزيز سالمه14216647

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1661

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال246.0020098ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-05-12طرطوس10230009653املعبود ابراهيم عباس14216648

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1661

6
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1891.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100008672اميرهفاطمه ابراهيم علي14216649

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1661

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1923.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-04طرطوس10010106115امتسال شعبانآية علي جماله14216650

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1661

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-01طرطوس10040026595دالللينا عبود عبود14216651

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1661

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-26طرطوس10140010224نزيهه بدرمياده سهيل مصطفى14216652

1662

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06طرطوس10090026727نجاحفرح صالح علي14216653

1662

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2501.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-05طرطوس10260012289جنانعلي جبر معروف14216654

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1662

2
نعمال3055.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-31طرطوس04040017530نجاحسمر محمد رستم14216655

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1662

3
الال3565.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-13طرطوس10030022201فيحاءعلي رافع حربوقي14216656

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

1662

4
معهد1994-04-29حماه05190021524رائدهمحمد نضال محمد14216657

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.3020152تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1662

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20حمص04010006932وسيلهمنال يونس غدير14216658

1662

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-22طرطوس10110001916هيالنةلين وفد الفرفور14216659

1662

7
413كاتب اولوزارة الماليةالال219.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-03طرطوس10220008196فايزه عليالنا جهاد محمد14216660

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1176

1662

8
وزارة الكهرباءالال3119.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-02طرطوس10260006354رشاابراهيم عبد الكريم شعبان14216661

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1662

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01الالذقية06110018640فتاةفاتن يوسف سلمان14216662

1663

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-11طرطوس10110013352هيالنهلمى وفد الفرفور14216663

1663

1
معهد1985-12-05طرطوس10160047623نزههجنان عادل يوسف14216664

المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.2220090انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1663

2
وزارة الكهرباءالال3662.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-05-21طرطوس10110022682ثناءعمار منير وردة14216665

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1663

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2179.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10050007469انصاف سليمانأليدا محمد الحائك14216666

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1663

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-20طرطوس10040023838هدىصفاء حاتم شاهين14216667

1663

5
الال3191.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-08-26طرطوس10160147205عبيرنهوند ماجد شعبان14216668

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل10محاسب

1663

6
معهد2002-01-01طرطوس10130012193يسرزكريا سلمان سليمان14216669

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.4820210تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1663

7
معهد1980-11-24طرطوس10090095580سعدهزهير يوسف سمعول14216670

المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال57.9620020ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1663

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1896.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-25طرطوس10010127435جمانهعلي عبد الناصر وسوف14216671

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1663

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال306.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-05طرطوس10020036447سميره سليمانسوزان آصف طحبوش14216672

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1664

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-25طرطوس10170018215نهالعالء محمد داود14216673

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1664

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-04طرطوس10010123171أرينبحسيبه هيثم الجبل14216674
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1664

2
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2116.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-12طرطوس10140015155مريماسماء ابراهيم صفا14216675

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1664

3
الال148.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-05طرطوس10160059940ياسمينبدر محمود حسن14216676

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1664

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1818.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10050007460نوره عبدهورد سيف الدين الحائك14216677

1664

5
الال316.0019980حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1978-07-10طرطوس10100010487فاطمه معروفماهر مالك معروف14216678

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

1664

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020059علميثانوية عامةثانوية1986-07-20طرطوس10020024764روزطالب سليم عبود14216679

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1664

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-01طرطوس10090003592سماهرنورا ابراهيم صبح14216680

1664

8
معهد1996-03-21طرطوس10220038546رابيهكندا علي محفوض14216681

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.3020170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1664

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال2419.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-06طرطوس10090006641سميرةيارا محمد ادريس14216682

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1665

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1537.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-01طرطوس10010147379غادهمحمد حسين محسن محمد14216683

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1665

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-01طرطوس10040002753جميلهدالل محسن حسام الدين14216684

1665

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-03طرطوس10090037348باهيهسمر محسن اسماعيل14216685

1665

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10260002988هناء شعبانمايا منير حمود14216686

1665

4
الال277.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-12-25طرطوس10260035111سميرهسعاد علي طوفان14216687

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1665

5
الال3304.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-05-03حمص10160029306ليلى درويشفاطمه جابر نعمان14216688

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1665

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-16حماه05050119963لوبانهفاتن محمد رجب14216689

1665

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01طرطوس10050006640هدىحسام مالك شعبان14216690

1665

8
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2525.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-28طرطوس10260022232غادههال احمد اسماعيل14216691

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1665

9
معهد1998-02-01طرطوس10040018833روباوالء انور خليل14216692

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال65.8920210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1666

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1684.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-25طرطوس10160063488ختام منالنورا طالل تركماني14216693

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1666

1
الال3188.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-11-01حماه05070031974انتصاريارا حسان الحسن14216694

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1666

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-23طرطوس10010014185ابتسامزينه محمد الجندي14216695

1666

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال307.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-21طرطوس10160135411وزيرهنسرين منير حماد14216696

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1666

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-12حماه05190021541رائده موسىمياده نضال محمد14216697
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1666

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10180000065نبيههشاره شوكت خضر14216698

1666

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-07طرطوس10030016103خديجهوالء بدر جنوب14216699

1666

7
الال273.0020121ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1992-07-27طرطوس10040023188جناةعبدالحميد رامح حميدوش14216700

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1666

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01طرطوس10100024694جوليا حسنناديا منيف سعود14216701

1666

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2414.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-29طرطوس10020040510نوراليا اسد شدود14216702

1667

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1991.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-26دمشق10270003861دعداناس نادر ابراهيم14216703

1667

1
الال313.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-03-11طرطوس10090040684فاطمهلميس يونس عمار14216704

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
410كاتب ماليوزارة النقل1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1667

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس10010142262هنا زيدانمحمد عبد الكريم وسوف14216705

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1667

3
معهد2000-06-10طرطوس10030015399ميادهميس علي مصطفى14216706

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.0120210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1667

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-25طرطوس10260037671أمالأمال محسن مخلوف14216707

1667

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-22طرطوس10260003785ندى جديدلميس منير ابراهيم14216708

1667

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10حماه05190028700يسرىحال محمد علي14216709

1667

7
ثانوية صناعةثانوية1994-10-09طرطوس10160071337يمنىمحمد سعد مرجان14216710

آليات ومعدات 

زراعية
الال3099.0020132

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1667

8
الال154.0019960علميثانوية عامةثانوية1979-01-25طرطوس10160048549ليلىسميره علي ملحم14216711

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1667

9
معهد1983-01-27طرطوس10110009261حميدهنسرين توفيق ابراهيم14216712

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال57.0020030سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1668

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الالذقية06110033394هندثريا سليمان عيسى14216713

1668

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-25طرطوس10040027317فاديا صابررشا هالل هالل14216714

1668

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1729.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-13طرطوس10230022625اسياسمر جهاد سليمان14216715

1668

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-02طرطوس10160148327ثناءزينا نزيه احمد14216716

1668

4
الال168.0020102علميثانوية عامةثانوية1991-08-15طرطوس10030016091خديجهمصطفى بدر جنوب14216717

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1668

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10010172471مريمرزان بدر علي14216718

1668

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019965علميثانوية عامةثانوية1978-01-01طرطوس10010019602خديجهعلي احمد مصطفى14216719

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1668

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-09طرطوس10240011774دارينمرح نبيل يونس14216720

1668

8
معهد1991-01-01طرطوس10040014115هدىثراء دباح عبود14216721

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.3920100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1668

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2216.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10040013955لمياءنورمان سليمان كميل14216722

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1669

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-15طرطوس10010155038رانيهسارة عيسى داود14216723

1669

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-20طرطوس10160101120هويدازين العابدين فواز مرعي14216724
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1669

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2448.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-27طرطوس10020040509نوراهيا اسد شدود14216725

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1669

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-01-26طرطوس10160081153زينب عمرانرهف شوكت محمد14216726

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1669

4
معهد1998-01-02طرطوس10230024082نائلهراما بديع أحمد14216727

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.8020170تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1669

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-03طرطوس10030042382جدعهلورين حسن تفاحه14216728

1669

6
معهد1993-08-11طرطوس10270008827داللعيسى سمير حسن14216729

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.1020170تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1669

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1431.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-28طرطوس10160057814تمره سليماناريج محمود ابراهيم14216730

1669

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-08طرطوس05050050856ابتسامرنين اسماعيل الشيخ ياسين14216731

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1669

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2386.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10050014129طليعه سطانهأريج محمد حسن14216732

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1670

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-18طرطوس10270005405مجدههبه فؤاد محمد14216733

1670

1
الال181.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-15طرطوس10030032928يسرىرنيم محمود عبدهللا14216734

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1670

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-12طرطوس10220044854ساميهميثم محمد سليمان14216735

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1670

3
الال3767.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-02-10طرطوس10010124627عبير سلومسوزان نجم الدين نجم14216736

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1670

4
الال2469.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-01طرطوس10010165597امالدارين محمد ديب14216737

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
404مراقب مساعدوزارة المالية372

1670

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10طرطوس10010066070سمريارا طريف حمدان14216738

1670

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-05طرطوس10160164262عيدهنور عالء علي14216739

1670

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15طرطوس10280008593سميرههديل احمد حسن14216740

1670

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2023.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10100027935رنجوسفيفيان مسنه محمد14216741

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1670

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-10طرطوس10260017071سعادنايا غسان علي14216742

1671

0
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1826.0020162علميثانوية عامةثانوية1997-06-02طرطوس10030020823عائدهمحمد يوسف أبو عبيد14216743

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03طرطوس10020011585منىعائده حيدر معال1671114216744

1671

2
معهد1987-11-18طرطوس10010068214عبلهسناء يوسف يوسف14216745

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0120080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1671

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2608.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-06حلب02120324514فاطمةغزل عبد الرحيم خضر14216746

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1671

4
معهد1989-09-19طرطوس10160077898فلايرجابر خليل محمد14216747

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال69.1020129

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1671

5
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1988.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-01طرطوس10020002617رامياآيه مصطفى الخطيب14216748

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1671

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-01طرطوس10160077098ساميا منصورعبله احمد الراعي14216749

1671

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-03-01حلب02030046937جميلهسهام احمد كيفو14216750

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1671

8
الال287.0020018التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1983-01-01طرطوس10040011776سعادزياد نديم بركات14216751

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1671

9
معهد1971-05-01طرطوس10140004291كوكبصبحيه ابراهيم الزياك14216752

المعهد التقاني 

الصحي
الال66.1019910تمريض

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1672

0
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1951.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-07طرطوس10160031869حنانريم علي عبد الرحيم14216753

1672

1
الال3019.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-08-04طرطوس10010091267غصونبتول حسن سليمان14216754

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1672

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال2502.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01طرطوس10160030317بثينةحال ياسين عبد الرحمن14216755

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1672

3
الال2999.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-02-23طرطوس04120034090صفاء اليوسفنغم عدنان دبرها14216756

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1672

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20طرطوس10010037111هدىبسمه محمد محمود14216757

1672

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-15طرطوس10010048394حميدهتيدورا محفوض ابراهيم14216758

1672

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-23طرطوس10010076078عربيهمحاسن حافظ علي14216759

1672

7
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2255.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-22طرطوس10240023490غادهرينات محمد حمود14216760

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1672

8
معهد1987-01-15طرطوس10010020074خزناسوسن احمد عباس14216761

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.2020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1672

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-10طرطوس10040006020سميره كناجوسام هاشم شاهين14216762

1673

0
معهد2000-08-31طرطوس10220028984أميرهروان صالح محمد14216763

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال73.6020200المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1673

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01طرطوس10270023481نوالهبه علي حمود14216764

1673

2
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-15طرطوس10250010144نجاةسناء علي سليم14216765

1673

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-15حمص04120087342منىفاطمه محمد سعيد14216766

1673

4
نعمال293.0019990الكترونثانوية صناعةثانوية1981-02-20طرطوس10010052084ابتسامنورس علي حمود14216767

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1673

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-07-26طرطوس10090109607غادهساريتا محمد علي14216768

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1673

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1467.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10040003617سهامحال نديم سليمان14216769

1673

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-06طرطوس10110015447نجالايمان محمود سعيدي14216770
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1673

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2359.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-10طرطوس10280018762هيامميسم نهاد محمد14216771

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1673

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20طرطوس12010051416رغداءليالي محمد علي ابو خضور14216772

1674

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2279.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-04طرطوس10160009964بديعه محفوضحال هشام عباس14216773

1674

1
معهد1985-04-01طرطوس10040028627ثرياسوسن حمد علي14216774

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.7620070سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1674

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2168.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-29طرطوس06090043896هالةربا مالك الرحيه14216775

1674

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1561.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090082054امينهنور الهدى محمد جمعه شنتوت14216776

1674

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-05طرطوس10010011944شهيره شاهينبيرا شاهين احمد14216777

1674

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1662.0020138أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-14طرطوس10160076218وزيرهباسل ياسر يوسف14216778

1674

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-11طرطوس10110001637ناديارائد حسن سلطاني14216779

1674

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال113.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-11-05طرطوس10010033697زهرزهير انيس محمود14216780

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1674

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال3789.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01طرطوس10010050991رغدىنوفل سليمان احمد14216781

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1674

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال382.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-05-01طرطوس10220028106سعده حمودميادة علي أسعد14216782

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1675

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-18طرطوس10020018617ساميافاتن سامي عبد الرحمن14216783

1675

1
معهد2002-01-20طرطوس10030029159نسربنغنى نزار نداف14216784

المعهد التقاني 

الصحي
الال74.1420210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1675

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090099730تغريدفاتن عبد العزيز صيوح14216785

1675

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1662.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01طرطوس10160081838ثروت سلوممرح عزيز حسن14216786

1675

4
الال189.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-25طرطوس10030014854غادهعلي حسن درغام14216787

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
412كتاب اولوزارة المالية1002جندي إطفاء

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1675

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-14طرطوس10010165029فدوىنداء محمود عيسى14216788

1675

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-19طرطوس10010047435غادافاطر مصطفى احمد14216789

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1675

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-22طرطوس10100022474سحربشرى عماد مخلوف14216790

1675

8
الال252.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-22طرطوس05070002119رئيفهرواء عزام جداري14216791

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1675

9
الال3574.0020163حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1998-12-24طرطوس10110017324امالحسن علي صالح14216792

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1676

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2167.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-20طرطوس10110032365ناهد حرفوشزينب عزات ميهوب14216793

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1676

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2272.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-21طرطوس10150000393ردينهريم عماد غانم14216794

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1676

2
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال135.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-09طرطوس10100036344وزيرهغيثاء صالح رمضان14216795

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1676

3
معهد1993-02-14طرطوس10260008001مريمرزان معين مبيض14216796

المعهد التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال70.2020130

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1676

4
الال158.00200510علميثانوية عامةثانوية1986-10-22طرطوس10010099638زينبهائل علي حسن14216797

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1676

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020015علميثانوية عامةثانوية1982-02-17طرطوس05050048381رفعهريان منذر زينو14216798

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1676

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-06طرطوس10010155139سهام سليمانعزيز علي ستيته14216799

1676

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090064486امالبديعه حسن ابراهيم14216800

1676

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1820.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010179096منىناديا محمد علي14216801

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1676

9
الال1997.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-14طرطوس10010119268منىرنا محمد علي14216802

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1677

0
الال1952.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-08-08طرطوس10050000279ازدهار مهناعلي عز الدين سلطاني14216803

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1677

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-27طرطوس10090047218زروفسالفه علي علي14216804

1677

2
معهد2000-09-21طرطوس10010128981ابتسامأروى أيمن خليل14216805

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7220210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1677

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25طرطوس10010098968نورااحالم محمود مزنر14216806

1677

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2278.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10010146672هيام بدرراما مالك بدر14216807

1677

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-29طرطوس10230008874هناء حسنمرح أنور صالح14216808

1677

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1578.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-13طرطوس10220002416بدريهيمام يوسف جوريه14216809

1677

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال1818.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090062381داللزين العابدين كاسر علي14216810

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1677

8
412كتاب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1678.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10220044925منالايناس خليل سليمان14216811

1677

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-29طرطوس10040003576سحر عيسىسمر سمير سليمان14216812

1678

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2189.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08طرطوس10160105479نهى حسينمريم يوسف حسين14216813

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1678

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-04طرطوس10010152438مياده ريهنسرين رجب حمود14216814

1678

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1905.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10040015317مناليا سلومديانا جميل حسن14216815

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1678

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2094.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-06طرطوس10030016285وعدسوزانا محمد شعبان14216816

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1678

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-08طرطوس05070000881هيفاء عودهوالء عماد القاتول14216817

1678

5
معهد1976-12-20طرطوس10010097091خرفانهمهى محمود اسماعيل14216818

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال80.8520020مطبخ وحلويات

1678

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01طرطوس10100014046خطيرهريم احمد سلطون14216819

1678

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1872.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10010092570بلسم الخضريمريم عصام حماد14216820

1678

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-20طرطوس10100008794رهيجهمنال غسان ميهوب14216821

1678

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-15طرطوس10260011212نجيبهاية اصف سليمان14216822

1679

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10160070909نديمه محمدهند علي عبود14216823

1679

1
413كاتب اولوزارة الماليةالال1978.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-03طرطوس10240008881مسيلهنور عبد العزيز عبد هللا14216824

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1679

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-23طرطوس10040021372لطيفهليليان سليمان ابراهيم14216825

1679

3
الال184.0020084علميثانوية عامةثانوية1991-01-21طرطوس10260032998هنديامن علي البائع14216826

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1679

4
الال163.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-02-03طرطوس10030040182نجاح ليلىعبير محمد ليلى14216827

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1679

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-23طرطوس10160071756رنا عبودناريمان كريم شدود14216828

1679

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-20طرطوس10220014860سميرهنجمه عقل مرعي14216829

1679

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-14طرطوس10040019219سحرمحمد علي خليل14216830

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1679

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-10طرطوس10090064428امالحيدره حسن ابراهيم14216831

1679

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160150615نائله سليمانرنيم محمود ابراهيم14216832

1680

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-15طرطوس10090068774سميرهرهان غازي ميهوب14216833

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1680

1
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2481.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-26طرطوس10100028647نهاديارا احمد البدوي14216834

1680

2
معهد1994-09-18طرطوس06090001501مريمرهام ياسين حسن14216835

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.7220160تجاري مصرفي

1680

3
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1843.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-21طرطوس10230022977رفيقهندى فؤاد اسعد14216836

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1680

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25طرطوس10240006581فهيمهعذاب علي ديب14216837

1680

5
معهد1977-10-01طرطوس10010165713جميلهديمه محمد يوسف14216838

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.3019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1680

6
الال203.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-13طرطوس10010049434حياة وسوفبتول خليل حسن14216839

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1680

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-23طرطوس10260034399اديبةمحمود ابراهيم سليمان14216840

1680

8
معهد1996-03-15طرطوس10010193613ناهداليال محمد احمد14216841

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6420170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1680

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-10طرطوس10040019783تمام دولترهام منير ديب14216842
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1681

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-03طرطوس10120000349مريمسراء صالح ملحم14216843

معهد1988-03-02طرطوس10160022919ابتسامسوسن عبد الحكيم علي1681114216844

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.1020110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1681

2
الال3104.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-07-15طرطوس10010102532غنوههبه احمد سليمان14216845

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1681

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-05طرطوس10270007543ختامرؤى علي ادريس14216846

1681

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10250004791يسرى يوسفريم فوزي شعبان14216847

1681

5
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-21طرطوس10150011132نجاة ضاحيسناء احمد الخطيب14216848

1681

6
الال3194.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-08-05طرطوس10260031237محاسنساندي مازن احمد14216849

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1681

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-01طرطوس04120063715ضحى بدرهفاطمه محمود شمالي14216850

1681

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2508.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10150003049نسرين محمدمريم أنور زاهر14216851

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1681

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-15طرطوس10010101459سميرهميالد حسن مرعي14216852

1682

0
413كاتب اولوزارة الماليةالال169.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-10-10طرطوس10220023488سميره عبودمحمد أحمد يوسف14216853

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1682

1
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال198.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-24طرطوس10160097565كريمهنور سلمان محمد14216854

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1682

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05طرطوس10160057959عائدهايمان محمد سليمان14216855

1682

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال283.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-02-10طرطوس10260031071منيرهازدهار علي حمود14216856

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1682

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20طرطوس10090062728غصنديما احمد العص14216857

1682

5
معهد2000-07-27طرطوس10010117896هناءبشار برهان زغبي14216858

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال66.5320211معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1682

6
معهد1998-01-01طرطوس10160126059نداءأنس سهيل مصطفى14216859

المعهد التقاني 

الصناعي
الال79.7520171تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1682

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-01طرطوس10090039825نسرينوالء علي رجب14216860

1682

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10160068386هويدااريج محمود اسعد14216861

1682

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-28طرطوس10220028983نهال يوسفرزن رجب محمد14216862

1683

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01طرطوس10090076323نسرينهديل نزيه حسن14216863

1683

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-14طرطوس10010161479جميلهرياد بدر يوسف14216864

1683

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-12طرطوس10160057950اميره سليمانرنده ابراهيم سليمان14216865

1683

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28الالذقية06120015758رغده وسوفيوال سهيل احمد14216866

1683

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-19طرطوس10230017619رابيةميساء عمار يوسف14216867
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1683

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2084.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15طرطوس10040004312نوريت حبيبنعمه بسام يونس14216868

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1683

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2206.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10010134613حسنااصاله علي ديوب14216869

1683

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-11حماه05070039177الهامسهى نادر السلموني14216870

1683

8
الال2715.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-31طرطوس10010095759لينايارا حبيب معال14216871

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1683

9
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2154.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-25طرطوس10220023141حنان عليامجد سليمان حسن14216872

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1684

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10050008941ابتسامزينب صالح سلمان14216873

1684

1
معهد1995-03-17طرطوس05190026702اكتمالآيه محمود محمد14216874

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال73.7920160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

1684

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-07طرطوس06120017162هيالنهخلود شفيق احمد14216875

1684

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-20طرطوس10260007400ليالهنادي اسماعيل عسكور14216876

1684

4
معهد1996-01-01طرطوس10180005989رائدهرنيم مدين محمود14216877

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.3020200تخدير

1684

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-03طرطوس10260007763رغداء سليمانزلفاء يوسف علي14216878

1684

6
معهد1983-09-29طرطوس10230003756منىاروى ابراهيم ناصيف14216879

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال66.1120060(متواجد قديما)إدارة 

1684

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-25طرطوس10160077690ليلىياسمين محمد حسن14216880

1684

8
معهد1997-08-30طرطوس06110019731ودادحال شفيق معال14216881

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.4620170عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1684

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2164.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04حمص04120074632جولياملك ابراهيم حالل14216882

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1685

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-25طرطوس10260027622سهيالعبير مصطفى علي14216883

1685

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-01-24طرطوس10030022436سعادهدى محمد ابو عبد هللا14216884

1685

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01طرطوس10160061285اسمهانعبير محمود ديب14216885

1685

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10طرطوس10160156312تاديالميس صالح عباس14216886

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1685

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-14طرطوس10090094609مريانا محمودعال شاهر كلتوم14216887

1685

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-20طرطوس10260008435ساميهعال ناصر يوسف14216888

1685

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10090030155سناء ابراهيموئام علي علي14216889

1685

7
وزارة الكهرباءالال3001.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-02طرطوس10090044777أميمةيحي مظهر ضوا14216890

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1685

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2503.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-07طرطوس10010011873صباحعواطف محمد عبد الرحمن14216891

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1685

9
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال126.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-01-15طرطوس10260012198سليمهوعد يوسف ونوس14216892

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1686

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-26طرطوس05180017176سوريه بدورسالم محمود بدور14216893

1686

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-10طرطوس10100025700غيداءبلسم احمد القاضي14216894
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1686

2
الال172.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-04-01طرطوس10250007476تمينه محمدربا سليمان حسن14216895

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1686

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2036.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-05طرطوس10260005131عواطفروان سليم علي14216896

1686

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال2200.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-13طرطوس10150013265وفاء حبيبسماح رمضان صقير14216897

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1686

5
معهد1993-01-01طرطوس10220039282نعيمهريم محمود حسين14216898

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.5520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1686

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال1597.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-24طرطوس10240001121نسرينرشا سومر شريف14216899

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1686

7
نعمال2443.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01طرطوس10020007735سميرهبشرى علي عبيدو14216900

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1686

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10280003487ليلىسماره ابراهيم حسن14216901

1686

9
معهد1997-01-01طرطوس10100033110نوالعال محمد داؤد14216902

المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال69.0720160مخابر

1687

0
الال293.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-04-08طرطوس10100002869هندميس حافظ القاضي14216903

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1687

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-20طرطوس10010139912وفاقعلي محمد حمود14216904

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1687

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10020017620سميرهوعد ابراهم سليمان14216905

1687

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال244.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-28طرطوس10150001400كوكب دالرهف تميم عليان14216906

1687

4
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-28طرطوس10260007452يسرى حمودغنوة شعبان حمود14216907

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1687

5
معهد1986-05-10طرطوس10240019606داللجوليت صالح مسعود14216908

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
نعمال64.7520070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

1687

6
الال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-08طرطوس10240007045ميادهحسن مفيد ابراهيم14216909

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1687

7
وزارة الكهرباءالال319.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-08-05طرطوس10140010058رمزهنسرين عقل رقيه14216910

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1687

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال2432.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-18طرطوس10160031096بلبل عبد الرحمنلبانه محمد يونس14216911

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1687

9
404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1986.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-11طرطوس10150000421تمينه ونوسعال نزيه خضور14216912

1688

0
الال141.0020113علميثانوية عامةثانوية1992-06-20طرطوس10100017098نافلهخضر رمضان نور الدين14216913

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1688

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-27طرطوس10220037465رغيدهمايا رضوان سليمان14216914

1688

2
الال115.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-12طرطوس10150008373كريمهنمير علي محمود14216915

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1688

3
الال3371.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-04-04طرطوس10010083131زيزفونزينب عبدهللا نزهه14216916

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1688

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-15طرطوس10030011487نهىبشرى بسام ديوب14216917

1688

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-10طرطوس05070025085سعادايمان علي ديب14216918

1688

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01طرطوس10090057817سميره عزوإخالص قفطان جنود14216919
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1688

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-15طرطوس10100023969معينه رحالبدور منصور االخرس14216920

1688

8
الال165.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-05-01حمص04220043056ناديهأريج محمد المجرود14216921

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1688

9
معهد1972-05-01طرطوس10220047803حمامهرحاب محمد بالل14216922

المعهد التقاني 

الزراعي
الال59.7219920بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1689

0
الال3019.0020170اتصاالتثانوية صناعةثانوية1999-09-08طرطوس10010153038رابيهرهف علي ديوب14216923

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1689

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-24طرطوس10230024480منيرهتغريد يوسف حسن14216924

1689

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-01طرطوس10240005931مارية ديبورويده سلمان شعار14216925

1689

3
الال3392.0020145تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-07-13طرطوس10090077638ابتساميزن سمير ابراهيم14216926

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1689

4
معهد2001-01-03طرطوس10160117655فداءبانا جمال سليمان14216927

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال78.1320210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1689

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01طرطوس06090002461كوكب هاشمعال ابراهيم برهوم14216928

1689

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-10طرطوس10090034047علياسمر علي حمدان14216929

1689

7
معهد1991-08-01طرطوس10010054958محاسنمرح بدر الحصري14216930

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.9020120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1689

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-11طرطوس10090043005سماهرمرح احمد بدور14216931

1689

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15طرطوس05150049428الماسه سليماندالين عدنان شربا14216932

1690

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-19حماه05150045490اليانهيارا يوسف ابراهيم14216933

1690

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2331.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010128097فائده صالحفرح حبيب محمود14216934

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1690

2
معهد1996-01-01طرطوس10040024895ضحىكنانه احمد حسن14216935

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.9820150

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1690

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-25طرطوس10160141977ندىصباح ياسر احمد14216936

1690

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-11الالذقية06100073282سعادزينب سليمان خضر14216937

1690

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1329.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-09طرطوس10090032217ميساءرهف محمد اسبر14216938

1690

6
معهد1975-02-01طرطوس10260033339فضةروجيه محمود ابراهيم14216939

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال60.8019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1690

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15طرطوس10260003409نجاح ديوبمرفت جابر سليمان14216940

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1690

8
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-25طرطوس10110025787ضحى معالروال غسان صالح14216941

1690

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1713.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160076498هناءصبا محمد عيسى14216942

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1691

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-17طرطوس10250003647نجالنورا محمد عبود14216943
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410كاتب ماليوزارة النقلالال276.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-15طرطوس10220045846اميرهسحر محمد حسن1691114216944

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1691

2
الال1503.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-20طرطوس10140007154يسرىابراهيم عبد العزيز حسن14216945

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1691

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30الالذقية10120002462ليلىهبه ياسين احمد14216946

1691

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10110012255اميرةعال علي سلوم14216947

1691

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01طرطوس10100005093دالل عليميساء نديم مرجان14216948

1691

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-09طرطوس10020026427بختديما علي عصفوره14216949

1691

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-16الالذقية06170017381فاطمهبراءه سليمان اسماعيل14216950

1691

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1894.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-13طرطوس10040013172سناءرنا كاسر سليمان14216951

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1691

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1971.1020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-05طرطوس10090035244ابتسام عمومنور باسم علي14216952

1692

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28الالذقية06100045904نجاةقمر احمد ديبه14216953

1692

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10طرطوس10110031011نظيرةازدهار حبيب حسن14216954

1692

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1855.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-18الالذقية05190028777وجيهه محمدعال محمود نصر14216955

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1692

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-01الالذقية06200003620فتاةندى ابراهيم الحنوني14216956

1692

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-28طرطوس10160095091نادياهبه محمد محمد14216957

1692

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2387.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02طرطوس10010066840منىمايا فهد عنتر14216958

1692

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-02طرطوس10160105035جهينهريما بهجت درويش14216959

1692

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال1625.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-02طرطوس10110001318ميادهمرام ابراهيم اسماعيل14216960

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1692

8
معهد1986-08-17طرطوس10040019703نوراداليا فريد االحمد14216961

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال81.4420060

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1692

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.5020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-05طرطوس10090035295ابتسام عمومفرح باسم علي14216962

1693

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-21طرطوس10160068442سعدهمريم محمد العلي14216963

1693

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1961.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-13طرطوس10160034379ليلىعلي عدنان الشمالي14216964

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1693

2
الال1511.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-15طرطوس10040018875نزيهاحسين مؤيد عبود14216965

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1693

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2292.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20طرطوس10280014750مريمفدا شريف علي14216966

1693

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02طرطوس10220044404عبير مرهجساره صالح منصور14216967

1693

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-24طرطوس10010133348بديعه محفوضعبير ياسين معروف14216968

1693

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال236.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-04طرطوس10160098037جنانغدير يوسف سليمان14216969

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1693

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-28طرطوس10090083858ميسونمرح زهير يوسف14216970
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1693

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-02طرطوس10260028050حياة ندهعال شفيق نده14216971

1693

9
409كاتب اولوزارة الماليةالنعم250.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-15طرطوس04150005521حسنهنوره عبد هللا سليم14216972

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1694

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس06110053496بشرىسيلين نعمان مرهج14216973

1694

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال2305.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-25طرطوس10010062516عزيزه المحمد العيسنور الهدى عبد الجليل المحمد14216974

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1694

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال3592.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-25حلب02010356190مرفتأيه ياسر برغل14216975

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1694

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1888.0020131علميثانوية عامةثانوية1995-11-23طرطوس10010024026فيروزاحمد حسن سالم14216976

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1694

4
معهد1978-03-10طرطوس10280007163وجيهاعبير محمد محمود14216977

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات الغذائية
الال68.3919980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم الدقيق
378

1694

5
الال245.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-01طرطوس10010151924نهله حسنتمام نعمان حبيب14216978

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1694

6
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2695.0020131علميثانوية عامةثانوية1995-11-10طرطوس10140012334حليمهعلي رامز يوسف14216979

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1694

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-15طرطوس10110028369لوديارغد منير احمد14216980

1694

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2162.0020161علميثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10010104823هياماحمد علي الخطيب14216981

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1694

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-23طرطوس10130010654سعادايمان عاطف حسن14216982

1695

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2366.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160106394هدى حسنربا حمزه بلول14216983

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1695

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال119.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-04-04حمص04010849528حياةلجين شعيب الدنيا14216984

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1695

2
الال4137.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-11-01طرطوس10100019859اميمههازار ايمن غانم14216985

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1695

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-21طرطوس10100006723سهامغنوه سجيع ديوب14216986

1695

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2589.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-23طرطوس10040023492زبيدهيارا محمود ابراهيم14216987

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1695

5
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1842.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-20طرطوس10160106477ندى ابراهيمبراءه رجب بلول14216988

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1695

6
الال1702.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-17طرطوس10020027901لينابتول ماجد حسين14216989

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1695

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10150010854نهيال صقيرزينب عبد القدوس سالمي14216990

1695

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10طرطوس10090058686عيده داؤدايفون محمد عطيه14216991
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1695

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-03طرطوس10160095893ميساءخلود هيثم وسوف14216992

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1696

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-01طرطوس10230012711ريماريم زهير سليمان14216993

1696

1
414كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2707.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-06طرطوس10110004072كوكبأالء ياسين دوابة14216994

1696

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-04حماه10270000463جمانههبه صالح عرار14216995

1696

3
معهد2000-01-02طرطوس05070008755نهلهخزامه وحيد االحمد14216996

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.0820190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1696

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس05180028490المازماريا فائز مخول14216997

1696

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17دمشق10270000456جمانهعفراء صالح عرار14216998

1696

6
معهد1989-12-15طرطوس10030021548ساميافارس محمد حسن14216999

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.32201110ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1696

7
وزارة الكهرباءنعمال2465.0020192كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-02طرطوس10150010059انيسي خرفانليث حسن خرفان14217000

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1696

8
معهد1995-01-01طرطوس10160121734هدىعال صالح عمران14217001

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال82.8120140المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1696

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1598.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-23طرطوس10160145300نهلهيارا زهير سليمان14217002

1697

0
معهد2000-08-26طرطوس10160121698هدىرشا صالح عمران14217003

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال67.9620210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة667

1697

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-16طرطوس10160048832ابتسام صالحاسماعيل بديع محمود14217004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1697

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال234.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07حماه05150025583هيامسماره صالح صبره14217005

1697

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2196.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-05طرطوس10010070274منيرهراما بدر حسين14217006

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1697

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-08طرطوس10020016723سهيالامل منصور علي14217007

1697

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-18الالذقية06110005163هيامبشرى يوسف عيد14217008

1697

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-12-13طرطوس10240011054هدىقصي معروف محمد14217009

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1697

7
الال3381.0020180ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-01-06طرطوس10090024144نورهانريم علي اسعد14217010

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1697

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-18طرطوس10030005504سعاد وسوفغنوة محمد وسوف14217011

1697

9
معهد1987-03-01طرطوس10160063552يمنراميا عبد الرحمن اسماعيل14217012

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.5320110مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

1698

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1443.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-29طرطوس10170024069فضهريم ناصر خضر14217013

1698

1
413كاتب اولوزارة الماليةالال2503.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-04طرطوس10220042815سهاممريم منذر عيسى14217014

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1698

2
معهد1991-06-05طرطوس10160110355زينبعلي محسن خطيب14217015

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال66.6520166معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1698

3
الال375.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-12-01طرطوس10090022442فاطمهمريم علي جوهره14217016

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1698

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-07طرطوس10160121958ابتسامنغم حيدر عباس14217017

1698

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10140001798عليامي احمد سالمه14217018
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1698

6
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال178.0020082علميثانوية عامةثانوية1990-11-06طرطوس10220007865رواحعلي سهيل عباس14217019

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1698

7
الال142.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30طرطوس10010002899سهاممحمد معين يحي14217020

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1698

8
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1830.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10220040531ازدهارلمى مصطفى مصطفى14217021

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1698

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01طرطوس10090074594جهيدهريم نجدت ميهوب14217022

1699

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-25حمص04010549658نادياسوزان جهاد الشاويش14217023

1699

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-03طرطوس10010006770منيرارائده يونس علي14217024

1699

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1853.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-07طرطوس10030032656مريمكنانه محمد سليمان14217025

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1699

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-22طرطوس10160050839ناهيهرشا محمد عمر14217026

1699

4
الال269.0019973ميكانيكثانوية صناعةثانوية1977-05-17طرطوس10090059683كلتوموسام محمد سودان14217027

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

1699

5
معهد1992-01-01حماه05150090800انتصارنارمين احمد ادرع14217028

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.0720150عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1699

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10030025665ميادههبه نضال سليمان14217029

1699

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2490.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-04طرطوس10010143739سميره يوسفروال محمد احمد14217030

1699

8
الال2030.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-05طرطوس10260027579رحابعاطف ايمن عبد هللا14217031

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1699

9
وزارة الكهرباءالال2952.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-02-01طرطوس10090076287رانيا عطيهبشار اديب سكريه14217032

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

1700

0
معهد1998-04-27طرطوس10170033681دارينلؤي حسام وسوف14217033

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

1134فني كهرباءوزارة الصحةالال70.3820182كهرباء
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة الكهرباء118
عامل مهني 

رئيسي
216

1700

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-26طرطوس10030015288اميرهيارا ظافر الجندي14217034

1700

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10طرطوس10020004773ليلىلينا محسن الفتى14217035

1700

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010143717سميره يوسفيارا محمد احمد14217036

1700

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-28طرطوس10230006047فخريهمحمد علي احمد14217037

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1700

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-20طرطوس10260046592رحابرنيم ايمن عبد هللا14217038

1700

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2050.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-30طرطوس10250008274مديحةرواء ابراهيم حسن14217039

1700

7
معهد1983-03-20طرطوس10260032396توفيقهنجوى يوسف يوسف14217040

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال70.6120030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1700

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-29طرطوس10030004868الهامرنا محمد شاش14217041
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1700

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2009.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-01طرطوس10040015969نايفهرهف ياسر حسين14217042

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1701

0
الال1698.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10160092002مجدماريو ماهر خليل14217043

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1754.0020191علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10220026899ودادعامر علي عمار1701114217044

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1701

2
الال3294.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-04-09طرطوس10220018787إليسارايناس ابراهيم كيوان14217045

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1701

3
410كاتب ماليوزارة النقلنعمال240.0020008ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-19طرطوس10050003350اديبه عبد هللامهند حسن بلقيس14217046

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1701

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-27طرطوس10160121663افتخارفداء عادل معروف14217047

1701

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1808.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-25طرطوس10040000019ليلىنور علي علي14217048

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1701

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-25طرطوس10010115917يسرىماري بيل سليمان وسوف14217049

1701

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال225.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-01طرطوس10010006758جميلههديل هيثم معال14217050

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1701

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1645.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-03طرطوس10260031248سهامشذا علي حيدر14217051

1701

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-09طرطوس10090019314جهيناابراهيم خليل رحال14217052

1702

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال318.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-06-14طرطوس10010054691ندى ابو رحالايمان احمد مريم14217053

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1702

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020081أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20طرطوس10040003491كوثرعلي محسن سليمان14217054

1702

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-26طرطوس10010124266نوالكوكب صالح ريا14217055

1702

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-01طرطوس10230010544بديعههند علي عمران14217056

1702

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-23طرطوس10160139421هدى ابراهيمعلي عدنان عمران14217057

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1702

5
معهد1990-01-25طرطوس10010060991ليلىناهد حسين سليمان14217058

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8920120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1702

6
معهد1991-08-02طرطوس10010060990ليلىربا حسين سليمان14217059

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3720130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1702

7
414كاتب اولوزارة الماليةالال2004.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-13الالذقية06120018850سميرهريم بهجات حسن14217060

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1702

8
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-17الالذقية10030004912الهامزينا محمد شاش14217061

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1702

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال209.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10040014716هناديايمان معن حسام الدين14217062

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1703

0
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1657.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-25طرطوس10030017464نايفهمريم يوسف شحود14217063

1703

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-01طرطوس10090072842حسنهفيحاء علي سليمان14217064
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1703

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-18طرطوس10090041426مريم عليرانيا عزت يوسف14217065

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1703

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-23طرطوس10240006681مسيكهضحى محمود ناجي14217066

1703

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-05طرطوس10010026750ساميه سليمانعزه محمد شعبان14217067

1703

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال122.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-08طرطوس10240003852نجاحثراء محمد رمضان14217068

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1703

6
الال2809.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-10-13طرطوس10050013943عائدهاحمد حسن محمد14217069

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1703

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-16طرطوس10130003617جميلهربا موريس فهوم14217070

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1703

8
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1783.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10110024791نجوىابراهيم بسام ابراهيم14217071

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1703

9
معهد1987-03-01طرطوس10020021363سحرحنين علي عيشه14217072

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال67.0820080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1704

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-15طرطوس10010143966ناديامرح يونس يونس14217073

1704

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-05طرطوس10260036593سهيالروز علي أسعد14217074

1704

2
الال285.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-08-21طرطوس10090068859كلتومهناء علي حبيب14217075

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1704

3
وزارة الكهرباءالال2709.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10020013437ناهده ريشهحسن حسان حمادي14217076

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1704

4
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةنعمال191.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-18طرطوس10150000616جمانهرزان ابراهيم ميا14217077

1704

5
معهد1984-07-09طرطوس10220023758سعادعال نجيب تركمان14217078

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.4320050انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1704

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01طرطوس10020024244نديمه اسماعيلعلي محمود سقور14217079

1704

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-16طرطوس10100012097آمالشذا بسام عباس14217080

1704

8
معهد1985-02-01طرطوس10180000274زكيهتيسير رامح محمد14217081

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال81.4620053اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1704

9
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1776.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-04طرطوس10010153790فاطمه احمدزينب محمد معيطه14217082

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1705

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10040012437منيره عيسىفاتن احمد زاهر14217083

1705

1
413كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020000علميثانوية عامةثانوية1983-01-05طرطوس03260002944وجيهه حسنابتسام محمد ديب14217084

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1705

2
معهد1983-01-15طرطوس10160113787هاللهمحمد زين الدين عروس14217085

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.1420068تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1705

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-27الالذقية06120030878دالل ماضيسليمان غسان سليمان14217086

1705

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10110019968عرنهمايا كاسر ميهوب14217087

1705

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2183.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-20طرطوس10100012277آمالرانيا بسام عباس14217088

1705

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-25طرطوس10030027145سميرهحسن سمير داؤد14217089

1705

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1762.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-17طرطوس10170028810حليمه الياشوطيعفراء هيثم ديب14217090
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1705

8
معهد1984-04-14طرطوس10090028066نزيههزبيده عيسى صيوح14217091

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1705

9
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1962.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-10طرطوس10250008236سهى ميهوبزينب نسيم اسماعيل14217092

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1706

0
الال1917.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-09طرطوس10040004637نجود سليمانعمار غسان محمد14217093

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1706

1
الال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01طرطوس10040011011عفافندى احمد بيشاني14217094

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1706

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10040025324ندى ديوبعلي نديم محمد14217095

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1706

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-16طرطوس10160110284غادهمرح بسام درويش14217096

1706

4
الال3442.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1996-01-30طرطوس10040010427وفاء اسماعيليارا طالل بركات14217097

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1706

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-22طرطوس10250008616نبيله اسماعيلفاطمة نديم معال14217098

1706

6
الال310.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-05-27طرطوس10230021179حليمهمنار علي دروبي14217099

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1706

7
معهد1980-02-08طرطوس10160111877زينبدالل محمد حسين14217100

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.9520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1706

8
معهد1994-01-05طرطوس10220002088سناءبشرى محمد حلو14217101

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.3720140تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1706

9
411كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1764.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040001382اسياعلي عبد الكريم اسماعيل14217102

1707

0
412كتاب اولوزارة الماليةالال1392.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-01طرطوس10270020685منى سالمةمايا فايز حسين14217103

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

1707

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-20طرطوس10230001686نجالءمرام نعيم شعبان14217104

1707

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2063.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-05طرطوس10040004757نجود سليمانبشرى غسان محمد14217105

1707

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2131.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-20طرطوس10100028867يوال سلومنادين حسن غنام14217106

1707

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال1992.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-20طرطوس10160048545جهيناحسن محمد ابراهيم14217107

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1707

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01طرطوس10280020108ريماتغريد احمد احمد14217108

1707

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-23طرطوس10090026058أمالرزان حبيب شما14217109

1707

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال102.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-01طرطوس10140010435هاجربشرى كاسر رقيه14217110

1707

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1834.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02طرطوس10030026115شهيرهحسن عماد بالل14217111

1707

9
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1564.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-16طرطوس10170008920رازانيانا نضال دعكور14217112

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1708

0
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1652.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-28حمص04010560971نجوىخليل علي بالل14217113

1708

1
معهد1982-03-15القنيطرة10160075031نعيمهسام محمد غانم14217114

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.0820063محاسبة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

663محاسبوزارة الدفاع367مدقق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1708

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1403.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-17طرطوس10160050218فلايرعلي يوسف حسن14217115

1708

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال2152.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-01طرطوس10160077271اميره خضررؤى عبد الكريم صالح14217116

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1708

4
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1828.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10120008454رفيقهبشرى محمد شاوش14217117
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1708

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01طرطوس10040013499نعيمه عليعال غسان البائع14217118

1708

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0019993علميثانوية عامةثانوية1978-04-07طرطوس10020025133اديبهمحمد كاسر ضغام14217119

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1708

7
الال2172.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-10طرطوس10040024327سهام خضورحنين محمد رجب14217120

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1708

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-04طرطوس10090030119رنا اسعدسوسن ايمن عباس14217121

1708

9
معهد1985-01-01طرطوس10090029396رتيبهدارين حبيب محمد14217122

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.4620040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1709

0
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2664.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-07طرطوس10160110496عائدهأماني بسام اسماعيل14217123

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1709

1
معهد1980-09-03طرطوس10280009944داللياسمين محمود روميه14217124

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.3320030إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1709

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-06طرطوس10050006845خضرهفاديا رامز حربه14217125

1709

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10030023185نهالعلي اسماعيل نجوم14217126

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1709

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-14طرطوس10090056896ابتسامحال محمد سودان14217127

1709

5
معهد1988-08-15طرطوس05190010572ليلىسجى محمد ابراهيم14217128

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال63.8720110كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات الصحية

1134فني كهرباءوزارة الصحة118

1709

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1727.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-07طرطوس10160110260غادهسماح بسام درويش14217129

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1709

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال1986.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-09طرطوس10170030050عبيررماح خليل سعود14217130

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1709

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10020032430نجاة سقورمالء معن علي14217131

1709

9
معهد2001-03-25طرطوس10140016893فهيمهديانا بسام ديوب14217132

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال78.6520210معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة636مساعد فني أولوزارة الصحة635

فني معالجة 

فيزيائية
1131

1710

0
وزارة الكهرباءالال3142.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-29طرطوس10010098308كالدس ماضيحنين علي محمود14217133

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1710

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1913.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-02طرطوس10010155895عايدهغنى اكرم عباس14217134

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1710

2
وزارة الكهرباءالال2611.0020171كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-22طرطوس10160128809سالفهحسن محمود سليمان14217135

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1710

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال168.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-09-01طرطوس10010100699سعادغنوه رضوان عبدالحق14217136

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1710

4
النعم2534.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-10-25طرطوس10220041074سونيا ابراهيمخضر محمد أسعد14217137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1710

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-22حماه05190034124ريم يحيىهديل ناصر اليحيى14217138
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1710

6
معهد1994-04-26طرطوس10030002609تغريدحسين ماجد جوريه14217139

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.9320151مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1710

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-17طرطوس10170014598نائلهغنى عالء الدين دعكور14217140

1710

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-25طرطوس10020030497مديحه حسنرزان عصام اسماعيل14217141

1710

9
معهد1984-04-20طرطوس10160151578رياسهى جواد مرعي14217142

المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.1520040إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

معهد1995-03-02طرطوس10120010923فهيمههبه وريث ابراهيم1711014217143
المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال76.0120150أشعة

وزارة الكهرباءالال3410.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-09-10طرطوس10140015068سهيالاحمد تاج الدين حبوس1711114217144
عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2313.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-02طرطوس10230014649اميرهكنده يوسف وقاف1711214217145
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1822.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-07حماه10230014742دعد سليمانميريم حليم اسعد1711314217146
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10طرطوس10090055391شاديهنور محمد درويش1711414217147

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01طرطوس10260011390ازدهارزينه ياسر عبود1711514217148

الال3180.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-16طرطوس10160020154انتصار ابراهيمهديل صراع حموي1711614217149
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء811فني

عامل مهني 

درجة أولى
218

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2292.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10طرطوس04220018774رئيفهنيروز يوسف جابر1711714217150

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10160086706فاطمةمحمد أحمد المحمد1711814217151
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

معهد2001-09-04طرطوس10010126327رامياساندي مطانيوس ابراهيم غنوم1711914217152
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.9620210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1712

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-06طرطوس10220059654منى حسنآيه فهد علي14217153

1712

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال172.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-26طرطوس10230015111مريم  عروسبهاء رزق ديب14217154

1712

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2004.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-16طرطوس10090010972لجينهزينه هيثم عثمان14217155

1712

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2121.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-30طرطوس10150005496سميره سليمانرزان علي سليمان14217156

1712

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1888.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-17طرطوس10110028844مناررهف بسام شيحه14217157

1712

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-11طرطوس05020096368لونهالرا عمران خضور14217158

1712

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020061أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20طرطوس10010034016داللمحمد محمود علي14217159

1712

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020018علميثانوية عامةثانوية1982-12-21الالذقية06110040402زلفهعصام احمد عبد الكريم14217160

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1712

8
الال3803.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-14طرطوس10160085208سميره محموداماني محمد حسين14217161

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1712

9
معهد1985-09-01طرطوس06100009523خالديهسميره فؤاد مكنا14217162

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.3020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1713

0
معهد1995-07-01طرطوس10090018936يسرىريم علي منصور14217163

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.5020170عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1713

1
411كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-10-01طرطوس10090062156سحريارا ابراهيم علي14217164

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179
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1713

2
الال3471.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-01طرطوس10130017366زينهعفاف محسن درويش14217165

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1713

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2188.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-27طرطوس10250010510ريماغزل علي ديوب14217166

1713

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس10160028251نهادسماح جورج القحط14217167

1713

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2481.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-18طرطوس10030011226هالعلي صادق بلقيس14217168

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1713

6
الال3332.0020200اتصاالتثانوية صناعةثانوية2002-09-17طرطوس10010033577غنوهاليسار محمد علي14217169

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1713

7
413كاتب اولوزارة الماليةالال2017.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10220022342ناريمان عودهليندا زاكر سليمان14217170

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1713

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-05طرطوس10270009254مجيدهاريج رفعات سليمان14217171

1713

9
معهد1982-04-28طرطوس10100002111محاسنرنا علي الكعدي14217172

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0820020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1714

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-17طرطوس10110031996يسرىإيلين اكرم ابراهيم14217173

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1714

1
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1788.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-07طرطوس10280003019بشرىرهام محمد علي14217174

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1714

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2257.0020142علميثانوية عامةثانوية1997-01-27طرطوس10090053900فادياوائل رامز شما14217175

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1714

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2080.0020031علميثانوية عامةثانوية1984-07-22طرطوس10010147376غادهعلي محسن محمد14217176

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1714

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-10طرطوس10110019210عفاف ابراهيمهديل حسن زينب14217177

1714

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-14طرطوس10230025893امل بدرانكفى صالح خاكي14217178

1714

6
الال337.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-12-02طرطوس10010027768بديعهسميره وجيه جماله14217179

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1714

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس10220028877ربيحهريما خليل خليل14217180

1714

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-11طرطوس10010124820اسيا حسنهبة سلمان ديب14217181

1714

9
معهد1995-06-03طرطوس10020040679فاطمهربا عبد الرحمن عبد هللا14217182

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.2620170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1715

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-26طرطوس10010124811اسيارؤى سلمان ديب14217183

1715

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1838.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-30طرطوس10160088822سعادنورما علي حسن14217184

1715

2
الال3481.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1996-02-16طرطوس10090032051سلما سلمانراما محمد ادريس14217185

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1715

3
معهد1989-10-04طرطوس10090094490املميرنا سليمان صارم14217186

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.7220130

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376
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1715

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال117.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-12-10طرطوس10010102330وهيبهمحمد عقل هوال14217187

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1715

5
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2383.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-24طرطوس10180001739يمن محمدبشرى عبد الكريم احمد14217188

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1715

6
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1294.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-07طرطوس10110001488زويا ابراهيمزينه أحمد زينب14217189

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1715

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1850.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-09طرطوس10110002188تمام ضاهرصفاء مهدي شهله14217190

1715

8
معهد1985-12-11طرطوس10030009964هنديهثراء وجيه ابو عبيد14217191

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1715

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1934.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10040007714مهاماريا احمد دغمه14217192

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1716

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2099.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10220043164ربيحه خليلفاتن صالح يوسف14217193

1716

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1883.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010155772لمىاليسار فاروق أحمد14217194

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1716

2
معهد1998-07-16طرطوس10040016632سوسنربا أمين ابراهيم14217195

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال71.9020180المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1716

3
معهد2001-07-21طرطوس10280005033نواظررهف احمد سعادات14217196

المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.8420210تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1716

4
الال3457.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-04-16طرطوس10140007185انتصارمحمد محي الدين حربا14217197

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
218

1716

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-14طرطوس10220043113سليمه يوسفربيحه ميهوب خليل14217198

1716

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-09حماه05150094401رئيسةرهام علي خضور14217199

1716

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-12طرطوس10030016535فاطمهبسمه محسن حسن14217200

1716

8
معهد1988-06-01طرطوس10040003243ليلىاحمد محمد حسن14217201

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
الال67.9420124المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1716

9
الال285.0019980ميكانيكثانوية صناعةثانوية1979-03-16حماه05150116727فوزه االسماعيلقيس محمد سلطان14217202

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1717

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-09طرطوس10280017536ليلى حمودلبنى محمد قاسم14217203

1717

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2058.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-22طرطوس10030030070مرسالنغم علي علوش14217204

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1717

2
الال376.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-08-15طرطوس10160153459هاجرصفاء علي حسين14217205

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1717

3
نعمال136.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-15الالذقية06090067872مسيلةيارا نديم رحمون14217206

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1717

4
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال1820.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10150000587عزيزهحنان حكمت حرفوش14217207

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1717

5
معهد2001-01-01طرطوس10050016178اكتمالفيروز مصطفى كفا14217208

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.3620210تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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1717

6
ثانوية صناعةثانوية1994-03-17طرطوس10160140206وهيبه عباسحسين علي محمود14217209

صيانة الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

الال3293.0020136
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1717

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-13طرطوس10030006190انصاف رسالنايمان حسن غانم14217210

1717

8
معهد1987-06-12طرطوس05010226692وردةأريج عيسى الخضر14217211

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال70.0720080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1717

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-28طرطوس10160135690فاطمهالرا هيثم سليمان14217212

1718

0
معهد2000-01-03طرطوس10230005855هيلدارهف راغب محفوض14217213

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال72.6320200أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1718

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-27طرطوس10010107877سميرهيارا يحي ديوب14217214

1718

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-29طرطوس10170003548ملبينا غزولانطوانيت نزيه ساسين14217215

1718

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال236.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-19طرطوس10260008998ثناءوئام سمير حسون14217216

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1718

4
معهد1994-01-01طرطوس10090022001عائدهسماهر زهير زهره14217217

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.2620140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1718

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1726.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-07طرطوس10050003107فهيمهعفراء حاتم عيسى14217218

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1718

6
الال3979.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10090096624هاالبتول رأفت غنام14217219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1718

7
معهد1973-10-25طرطوس10230005846شهيرههيلدا احمد يوسف14217220

المعهد التقاني 

الصناعي
الال53.6019950تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1718

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-30طرطوس10030025580منالسالف فواز داود14217221

1718

9
الال3536.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-03طرطوس10160022488نجوى عبد هللاميرا نواف سقور14217222

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1719

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-12طرطوس10280009568شفيقهاناس احمد حسين14217223

1719

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-03طرطوس10110020080زويا ابراهيمرنيم احمد زينب14217224

1719

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1215.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29طرطوس10260034515سميره الوسوفرهف علي صالح14217225

1719

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-10طرطوس10160018798بديعهنبيله محمد ميهوب14217226

1719

4
511كاتب ضبطوزارة العدلالال236.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10090121756رباحمرح حسين ابراهيم14217227

1719

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-25طرطوس10090055332اميره درويشمرح محمد ديبه14217228

1719

6
معهد1989-09-10طرطوس10010018335ميلينا علي منصور14217229

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال67.0920110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1719

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06طرطوس10260034510يسرىألين غسان صالح14217230

1719

8
الال288.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-03طرطوس10010145523تمام ديبايلين ايليا الخوري14217231

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1719

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1725.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160056727ليندهمرح دباح نيوف14217232

1720

0
ثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10160124952افضال الخطيبمجد نديم زينب14217233

صيانة الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

نعمال3216.0020135
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959
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1720

1
معهد1976-01-16طرطوس10010066720توفيقهنسرين غالب معال14217234

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.8019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1720

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-09-20طرطوس10010118761فهيمهامل يوسف رحال14217235

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1720

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-22طرطوس10010006517مريم عليسحاب محمود عياش14217236

1720

4
الال2376.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-08طرطوس10010006512مريم عليسوسن محمود عياش14217237

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1720

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-10طرطوس10040007920هاجر عيسىسهى محمد دغمه14217238

1720

6
الال2878.0020150حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1997-01-07طرطوس10100006721سهاماحمد سجيع ديوب14217239

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1720

7
معهد1987-02-04طرطوس10150013116نادياأولفت ابراهيم عادلي14217240

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1220100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1720

8
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال243.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01طرطوس10090056582ثناء شاميههبه عيسى ميهوب14217241

1720

9
الال3033.0020192ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-08-04طرطوس10090049258نزيهاحسن محمد ضوا14217242

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1721

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090050372سلمى علينوار سلمان احمد14217243

الال347.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-03طرطوس10010077057وسامميراي احمد محمد1721114217244

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1721

2
معهد2000-03-10طرطوس10050005843ودادهند أحمد العلي14217245

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.6320200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1721

3
الال3167.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-03-03طرطوس10220012718أميره اسعدمنال سلمان علي14217246

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1721

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-14طرطوس10040009457فلاير جدوعياسمين غريب اسماعيل14217247

1721

5
معهد1985-06-15طرطوس10160090938عزيزهتمام حسن الخطيب14217248

المعهد التقاني 

الهندسي
الال63.1920090المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل7مراقب فني

1721

6
411كاتب اولوزارة الماليةالنعم2219.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-07طرطوس10110040138ثوره سليموننور ياسين عثمان14217249

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1179

1721

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-19طرطوس10160110792نادياباسمه علي شما14217250

1721

8
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالنعم1980.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10110000967لينارغد علي زيدان14217251

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1721

9
وزارة الكهرباءالال311.0020048كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-01-29طرطوس10090056768داللمحمد رفيق سودان14217252

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1722

0
معهد1988-05-13طرطوس04040022337ظهيرههزار علي حمدوش14217253

المعهد التقاني 

الصناعي
نعمال66.5320100تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1722

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-01طرطوس10160039341سحر كردييارا علي الكردي14217254

1722

2
الال2964.0020140التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1995-01-30طرطوس10030020995فلاير سليمانحبيب محمد سليمان14217255

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1722

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال179.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-28الالذقية06110000826مهالبنى يوسف عبود14217256

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1722

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020036أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-30طرطوس10260030955توفيقهسامر محمود ديوب14217257

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

1722

5
معهد1985-09-13الالذقية01016014724نادياميرفت سليمان سليمان14217259

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.6520050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1722

6
معهد1991-11-01طرطوس10160077226نوالهال محمد حسن14217260

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.5420140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1722

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-10طرطوس10090109678انيسه بدرهمياده علي معروف14217261

1722

8
معهد1978-05-01طرطوس10160066099نظيرههويدا حسن سعود14217262

المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.1920020تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1722

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال2652.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-01طرطوس10090056580ثناء شاميهزينب عيسى ميهوب14217263

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1723

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-25طرطوس10090068643اروىرنيم منير زاهر14217264

1723

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2072.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-04طرطوس10090072633حميده عبيدهديمه علي عيسى14217265

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1723

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2040.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-22طرطوس10010055822اسعافليليان حسن زينه14217266

1723

3
معهد1986-08-01طرطوس04120082646بسماهيفاء محي صارم14217267

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.9220110

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1723

4
معهد1996-01-01الالذقية06200003674سعادعال حسن الحنوني14217268

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال68.4720180مصارف وتأمين

1723

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1710.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-06-25طرطوس10110026264ودادحسين بسام حرفوش14217269

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1723

6
510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020097أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس10010133893وفاءعلي قيس حيدر14217270

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1723

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10150011316سهام صقرنادين ابراهيم اسماعيل14217271

1723

8
معهد1984-05-10طرطوس10170041208مسرهحنين مالك خليل14217272

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1723

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2015.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-28طرطوس10160146503فايده رمضانهديل علي محمود14217273

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1724

0
معهد1991-05-05طرطوس10260003273هندفاتنه محمد عباس14217274

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.2520110

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1724

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1564.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03طرطوس10160121280جميلهلوسين عبد الكريم سليمان14217275

1724

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10160024491امل مخولريم امطانيوس عبود14217277

1724

3
وزارة الكهرباءالال272.0020092كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-05-15طرطوس10010019411ليلى عباسحسين علي عدبا14217278

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1724

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حمص04010525466كوثررنا محمد عمران14217279

1724

5
معهد1986-03-10طرطوس10160052443ميساءصفاء محمد ناصر14217280

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال64.6120080إنشاءات عامة

1724

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2374.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10140013087يسرىأمان حسين خليل14217281

1724

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10140012347يسرىوالء حسين خليل14217282

1724

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-12طرطوس10180001119سميره يوسفرغد باسل ديب14217283
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1724

9
معهد1996-01-01طرطوس10100022482سحربشار عماد مخلوف14217284

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال68.1320160معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
635مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة636

1725

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-15طرطوس10160023588سلمىرانيا سلمان نصر14217285

1725

1
410كاتب ماليوزارة النقل405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3100.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-03-08طرطوس10100033284هيفاء مظلومريم ممدوح صقور14217286

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1725

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-08طرطوس10180000211منال ضاحيعال نزيه خضر14217287

1725

3
الال1404.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10010111674سميحةمحمد شحاده خضر14217288

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1725

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-19طرطوس10090050116لمعاترشا نبيل ضوا14217289

1725

5
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1900.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010122722سوسن سليمانتغريد معال احمد14217290

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1725

6
معهد2001-01-20طرطوس10120002034حسنهليال محمد عباس14217291

المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.5820210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

1725

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1869.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-30طرطوس10010009181سهى نعمانغفران عيسى نعمان14217292

1725

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2331.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-06طرطوس10010009179سهىنورا عيسى نعمان14217293

1725

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-07طرطوس10090055759خطيره درويشميساء علي عطيه14217294

1726

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-08طرطوس10150008943يسرى اسماعيلرشا احمد يونس14217295

1726

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-20طرطوس10120012671سبهاهناء محمد حسن14217296

1726

2
وزارة الكهرباءالال2614.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-22طرطوس10160144767نيجداعلي نبيه حسن14217297

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1726

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10250007153انعامراما احمد ديب14217298

1726

4
الال136.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-02-01إدلب07250008959كاملة جزرونيهالة سليم الجافي14217299

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1726

5
معهد1989-04-17طرطوس10040028368جنانسليمان محمد سليمان14217300

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.6320129تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1726

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس05160025200كريمه اسماعيلميس علي نصر14217301

1726

7
معهد1991-03-16طرطوس10220034950وطفهمروه فايق جنيد14217302

المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.1720140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1726

8
معهد1996-01-01طرطوس10270014854علمهأنغام كنعان اسبر14217303

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال69.4420170

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الصحة5مراقب فني

فني محطات 

معالجة
1137

1726

9
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1835.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-30طرطوس10040017193نهال مصطفىهديل محمود فياض14217304

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1727

0
معهد2000-05-17طرطوس10010155696نداءنغم ثائر محمد14217305

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.1820210محاسبة

1727

1
معهد1989-04-20طرطوس10100013824منىآصف محمد سليمان14217306

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال70.77201110

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

408منشئوزارة المالية15
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1727

2
الال3205.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-07-04طرطوس10100021237رالايفا باسل ديب14217307

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات
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1727

3
معهد1980-04-01حماه04010610806ماريهتغريد عيسى حسن14217308

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.9120000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1727

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1289.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10100003933كوثر الشعارهبه بسام الحداد14217309

1727

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-04طرطوس10010008021نهى سليمانمنال محمد عبيدان14217310

1727

6
معهد1984-11-02طرطوس10260010074وهيبهرشا حسن حسن14217311

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.4520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1727

7
معهد1997-08-15طرطوس10020005895احالمهديل هيسم غانم14217312

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال72.5520170محاسبة

1727

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1974-10-20طرطوس10010080729اسمهانبشرى محسن علي14217313

1727

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10010064238فاديا وسوفمايا غسان غانم14217314

1728

0
معهد1986-09-30طرطوس10090002722نجيبهرامي سهيل رعد14217315

المعهد التقاني 

للمحاسبة والتمويل
الال71.1320085محاسبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

127منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

128منشئ رئيسي
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
16مدقق مالي

1728

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال318.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-02-11طرطوس10010007902مطيعه سويقاتانتصار فايز خضور14217316

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1728

2
الال357.0020059التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1984-09-01طرطوس10010022719حياة عليماهر نبيه عبدهللا14217317

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1728

3
وزارة الكهرباءالال282.0020113ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-09-16طرطوس10100008470شاديهأحمد عيسى منصور14217318

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1728

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال144.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-05-01طرطوس10140001708عليا منصورافلين احمد سالمه14217319

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1728

5
معهد1993-03-15طرطوس10010016626نهلهراما نبيل غريب14217320

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1728

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-14طرطوس10220045298جميلهاديبه محمد محمد14217321

1728

7
410كاتب ماليوزارة النقلالال369.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-04-13طرطوس10160151354ماريه عيدلمى احمد ابراهيم14217322

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1728

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1834.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-04-17الالذقية05150036467مريم عليندى أحمد ونوس14217323

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1728

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2196.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-08-05طرطوس10010086828فاطمه اسماعيلسهى فواز درويش14217324

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1729

0
413كاتب اولوزارة الماليةالال134.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-09-21دمشق03260007311جميلهعرين يوسف بو تامر14217325

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1729

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2040.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-15طرطوس10160180100لمى ابراهيممارية صارم علي14217326

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1729

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15طرطوس10020027032سعادمحمد علي سقور14217327

1729

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-15طرطوس10010094213فاطمهسميره محسن نوفل14217328

1729

4
معهد1998-05-01طرطوس10250007173انعامإباء أحمد ديب14217329

المعهد التقاني 

للحاسوب
الال63.8920210شبكات حاسوبية

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

408منشئوزارة المالية118
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15
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1729

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2023.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10010087519نهىراما صالح محمود14217330

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1729

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2191.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-29طرطوس10260002865رانيا زيدانجلنار باسم حسن14217331

1729

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2126.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10010077276نجوى سليمانتاج محسن غانم14217332

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1729

8
معهد1985-02-16طرطوس05190009153هويدافاتن سعيد سالمه14217333

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.5720060(قديم)إدارة 

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1729

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-01طرطوس10280011040حليمهمها ابراهيم مهنا14217334

1730

0
510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-10طرطوس10240013062كوكب عثمانرانيه محسن راجحه14217335

1730

1
الال400.0020100تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1992-01-01طرطوس10160032128رابعهحنان غيث غانم14217336

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1730

2
الال3506.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-03-01طرطوس10010121049جميلهنغم رشيد عبدو14217337

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1730

3
الال2433.0020190حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2000-11-02حماه05020086122اسعاف الحسنمجد ناصر مراد االشقر14217338

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

1730

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2470.0020143علميثانوية عامةثانوية1996-03-02طرطوس10010010928سميه سليمانعهد حاتم اسبر14217339

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1730

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1771.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-09طرطوس10010050330أملهبه نهاد عبد الرحمن14217340

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1730

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-08طرطوس10090035773ليلى رستمغانيه ياسر موسى14217341

1730

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-29طرطوس10280004736اسياسندس صالح حمدان14217342

1730

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05190014150حياة حمدتغريد احمد علي14217343

1730

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال2377.0020145علميثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10090052971وفاءمحمد علي نيوف14217344

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179

1731

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03طرطوس10100023829مياده عبودرشا فادي عيسى14217345

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10280017782هدى حرباهزار جهاد عيسى1731114217346

1731

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28طرطوس10020029989انتصار عليعلي محي الدين عيوش14217347

1731

3
معهد1998-05-15طرطوس10160055226نبيهااحمد عزيز منصوره14217348

المعهد التقاني 

الصناعي
الال74.2320200تصنيع ميكانيكي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

1731

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10020003978نضال السيدهديل محمد محمد14217349

1731

5
الال3418.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-02طرطوس10240000239حميده جديدتغريد محي الدين ابراهيم14217350

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1731

6
معهد1975-06-06طرطوس10010039059بديعهسماهر محمد مهنا14217351

المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.4019950تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387
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1731

7
الال3209.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-02طرطوس10100030835هاله ابراهيمنورمان احمد صالح14217352

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1731

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01طرطوس10010121106غادهرنيم نبيل علي14217353

1731

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2017.0020145علميثانوية عامةثانوية1996-09-20طرطوس10010128205عائدهاحمد محمد عيسى14217354

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1732

0
الال107.0019920علميثانوية عامةثانوية1971-02-04طرطوس10010049347تلجه عليلونا هاشم مبارك14217355

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1732

1
410كاتب ماليوزارة النقلنعمال2557.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-11طرطوس10100008256وجيهارشا مهدي منصور14217356

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1732

2
413كاتب اولوزارة الماليةالال2645.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-26طرطوس10240014688فاطمهأريج محمد محمد14217357

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1732

3
413كاتب اولوزارة الماليةالال2100.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-04-14طرطوس10240008304رانياريم بسام وسوف14217358

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1732

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-18طرطوس10140011613فتاة خضورجيانا سليمان سعود14217359

1732

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-01طرطوس10090050008سهيالنعمى نبيل خضور14217360

1732

6
الال1644.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-24طرطوس10160145652كاملهسعيد طالب مسعود14217361

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1732

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-12طرطوس05050112791سالمحنان عماد بصو14217362

1732

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-05طرطوس10040012390يسرى زهرههناء ماجد زهره14217363

1732

9
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1531.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-17طرطوس10120002059ابتساممرح جميل مهنا14217364

1733

0
الال3218.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-08طرطوس10030015710بلسم جنوبزينة هيثم جنوب14217365

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل3محاسب

1733

1
الال2569.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-11طرطوس10160113791فادياصبا عقل عباس14217366

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1733

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال2360.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-06طرطوس10280019824مها احمدمحمد شريف احمد14217367

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1733

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-20طرطوس10170034919سوسنعال يوسف خضور14217368

1733

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10110020375دارينروال غازي فريحة14217369

1733

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال1935.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-10طرطوس10160052756غيداءمي محمد علي14217370

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1733

6
معهد2000-10-17الالذقية06150023086رفعهحنان سعد فحصه14217371

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2520210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1733

7
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2796.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10280019850مهاروز شريف احمد14217372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1733

8
413كاتب اولوزارة الماليةالال1719.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-15طرطوس10220000751وفاء عباسمريم حسن خليل14217373

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1733

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2256.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-20طرطوس10160069773عواطف مصطفىوعد احمد مصطفى14217374

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1178

1734

0
الال3667.0020132تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1994-06-26طرطوس10010180899ميادهعلي رجب حمود14217375

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1734

1
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال199.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120049754روفيدى محمدلميس محمود البايكي14217376

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1734

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال2391.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10090036566نجاةشذا سعد سالمه14217377

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1734

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-25طرطوس10090118623ودادمرح محمد حسن14217378

1734

4
معهد1994-01-06طرطوس10120017122زين الداراليز أمين ابراهيم14217379

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1734

5
معهد1985-01-25طرطوس10010033984نظيرهسلمى محمد يوسف14217380

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2420100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1734

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2266.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-03طرطوس10160044139انعامبشرى نزيه ابراهيم14217381

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1734

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال1613.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10220022996عايدهمايا طالل جماليه14217382

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1734

8
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2991.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-06-23طرطوس10170022966سميرهديانا مالك ديب14217383

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1734

9
الال303.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-04-02طرطوس06200038041حليمهنيرمين معين بسما14217384

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1735

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01طرطوس10090055682منيرهعفراء محمود عطيه14217385

1735

1
الال2622.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01طرطوس10170030062سعادعلي خليل سعود14217386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
218

1735

2
الال3063.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-09-16طرطوس10090041309اسماء عثمانمها وفيق محمد14217387

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1735

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02طرطوس10150011949خديجهسالم حيدر حيدر14217388

1735

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20طرطوس10110011324عزيزه هدبةميسون يوسف ريا14217389

1735

5
وزارة الكهرباءالال3128.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-04-18طرطوس10140000784فيروز صفاكريم يوسف شاهين14217390

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1735

6
ثانوية صناعةثانوية1993-08-09طرطوس10160047679منوىفاطمه محمد درويش14217391

صيانة الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

الال315.0020110
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1735

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2196.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-01طرطوس10010060572بديعةنادين صالح داؤد14217392

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1735

8
معهد1999-06-01طرطوس10010124653سهىضحى بسام حبيب14217393

المعهد التقاني 

الصحي
الال83.2820190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1735

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-15طرطوس10240018759سميعهآنا كامل حمود14217394

1736

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-03طرطوس10090088193هاالفاتن محمد العدي14217395

1736

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1967-07-25طرطوس10140000325رغيبهعلي محمود ملحم14217396
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1736

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10260009473فاطمه عبودعبير اديب اسعد14217397

1736

3
معهد1976-11-17طرطوس10010033313زواتهاله محمد بالل14217398

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.7019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1736

4
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-25طرطوس10110024109عبيرعمراننغم ياسين اسماعيل14217399

1736

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-25طرطوس10090088229هاالاشواق محمد العدي14217400

1736

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-19طرطوس10020029654فاطمهميرفت علي سقور14217401

1736

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال164.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-01-01طرطوس10090032788كلثوم عليصفاء عبود الحواط14217402

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1736

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-04طرطوس10020011311هدى سليمانهبه محمد رقبو14217403

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1736

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1989.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-17طرطوس10260009135ميادهدنيا محمد ابراهيم14217404

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1737

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-07طرطوس10090099761نائفهغنوى اسماعيل صيوح14217405

1737

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1627.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-09طرطوس10260021539غيثاءريم علي سليم14217406

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1737

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1749.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-22طرطوس10010082748نجاةحال بشار ابراهيم14217407

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1737

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10110024107عين الحياة اسماعيلحال ابراهيم اسماعيل14217408

1737

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-09طرطوس10230021826مريمفرقد ابراهيم محمد14217409

1737

5
معهد1989-04-12طرطوس10010101160سميرهديما احمد علي14217410

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال67.4320090أشعة

1737

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1823.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-24طرطوس10090072223ميساء عباسرهف عالء محمد14217411

1737

7
معهد1979-01-01طرطوس10010010880هندريم جميل شريبا14217412

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.2220170(قديم)إدارة 

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

1737

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-20طرطوس05120030082رحوللورا احمد مثلج14217413

1737

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-26حماه05030025875نوالسماهر احمد الوسوف14217414

1738

0
وزارة الكهرباءالال3218.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-02-01طرطوس10100020382سهامربا فياض حيدر14217415

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1738

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2326.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10040019151زبيدهدموع سفير منصور14217416

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1738

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1654.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-10طرطوس10110000331هيامعال فادي عاقل14217417

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1738

3
معهد1980-06-08طرطوس10010028658هدىوفاء رياض حماده14217418

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال72.5620010إنشاءات عامة

1738

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-03طرطوس10010091715وفاءعلي حكمت الحامد14217419

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1738

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-02طرطوس10090055423شاديهعلي محمد درويش14217420

1738

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-09طرطوس10120013623اسيةيارا سهيل ابراهيم14217421

1738

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةنعمال142.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-07-01طرطوس10230026787دعدميساء طاهر أحمد14217423

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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1738

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-03-01طرطوس10160078336عائدهشيرين جمال ملحم14217424

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1738

9
معهد1981-06-03طرطوس10020044588امينهلما حسن الخطيب14217425

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.7920020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1739

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال111.0020013علميثانوية عامةثانوية1982-01-20طرطوس10110002168مريملمك احمد عثمان14217426

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1739

1
الال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-07حلب02250151803ليلى احمديعرب مصطفى نصر14217427

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1739

2
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1677.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-01طرطوس10090045650ودادمضر هيثم درويش14217428

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1739

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-29طرطوس10090001337رنامها هاني سالمه14217429

1739

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28طرطوس10100031661منيرهنور علي سليمان14217430

1739

5
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2444.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-06طرطوس10100006985توفيقة ديوبدياال احمد سليمان14217431

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1739

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-03طرطوس10270016152اميره عليريم احمد حسن14217432

1739

7
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةنعمال1709.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-20طرطوس10250008625الهامسمر نبيل سليمان14217433

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1739

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال182.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-06طرطوس10260010830مفيده احمدفاتن احمد درويش14217434

1739

9
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2120.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160125890سوزانعفراء موسى محمود14217435

1740

0
وزارة الكهرباءالال306.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-03-08طرطوس10100006327اميرهربيحه يونس الجردي14217436

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1740

1
الال166.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10260022542عربيهحسين عاطف حسن14217437

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1740

2
الال178.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-11طرطوس10040025536ليلى شبليعالم حسن محفوض14217438

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1740

3
وزارة الكهرباءالال262.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-09-22طرطوس10100025821سهيلهراما محمد سليمان14217439

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1740

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1834.0020131علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10030024754روضه اسبراحمد ماجد محمد14217440

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1740

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-06-01طرطوس04030052279خديجه خليفهمنى اسماعيل المصطفى14217441

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1740

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-04-25طرطوس10120004575ناهيأديبة كامل زيدو14217442

1740

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-10حمص04120010126شفيقةليلى محمد االحمد14217443

1740

8
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2403.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10270011435نجاةمجدلين أمين صارم14217444

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1740

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01طرطوس10010060114غاليهكاترين نادر حمود14217445

1741

0
الال346.0019983ميكانيكثانوية صناعةثانوية1980-07-14طرطوس10160029651زريفهابراهيم منصور عيسى14217446

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2900.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-02طرطوس10220039388ثناء نعمانيارا أكرم شدود1741114217447

1741

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-10طرطوس10280005109سهى احمدلميس سليم ناصر14217448
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1741

3
412كتاب اولوزارة الماليةالال147.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-09-10طرطوس10260008827ليالسهام عبد اللطيف اسعد14217449

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1177

1741

4
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1667.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-16طرطوس10090049160نهىجعفر شادي سويدان14217450

1741

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020081أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20طرطوس10010017912هنااحمد وجيه بالل14217451

1741

6
وزارة الكهرباءالال3045.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10020031871فاطمهمرح امين حسن14217452

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1741

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-27طرطوس04130025666دعدكاترين جورج الحجه14217453

1741

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-28طرطوس10020040850هند ابراهيمغيثاء جابر ابراهيم14217454

1741

9
الال2947.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-10طرطوس10100006625عايدهاحمد فراز بريقا14217455

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
218

1742

0
معهد1997-04-23طرطوس04140002597فضهيارا محمد ديوب14217456

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.6720180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1742

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1705.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-16طرطوس10160122692وسام قاسملبانه مديح عباس14217457

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1742

2
الال2956.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-31طرطوس10010162829ليلىمارلين شريف سليمان14217458

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1742

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2212.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010065742ثناءسارة محمد باسط14217459

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1742

4
معهد1982-11-01طرطوس10090088213هااللميس محمد العدي14217460

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.9520020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1742

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10طرطوس10090033727زكيهزياد محمود فياض14217461

1742

6
الال2625.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-08-14طرطوس10010162832ليلىنيرمين شريف سليمان14217462

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1742

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1370.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-15طرطوس10140007438فاطمهابراهيم شعبان رقيه14217463

1742

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-17طرطوس10020008598هناءزينه طالب عبدهللا14217464

1742

9
الال3376.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2004-01-20حماه05110107787حناننغم بسام العكاري14217465

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1743

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-10طرطوس10090100330فاطمه آمنهآالء خالد جلول14217466

1743

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1691.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-01طرطوس10220043611ازدهارصبا موسى ابراهيم14217467

1743

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-12طرطوس10160154402مسيره ابراهيموسام عادل ابراهيم14217468

1743

3
معهد1982-01-30طرطوس10010105502وضحهسمر محمود عبد هللا14217469

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1743

4
نعمال291.0020078الكترونثانوية صناعةثانوية1990-01-11طرطوس10010104671وحيدا عطيهمحمود محمد عيسى14217470

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1743

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10170016472أملتغريد علي علي14217471

1743

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-25طرطوس00033470803ليلىريما علي مصطفى14217472

1743

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2294.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160114015ليلىهال منذر محمد14217473

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1743

8
معهد1978-10-24طرطوس10160102875خضرهدميانا عبد الكريم علي14217474

المعهد التقاني 

الصناعي
الال59.9819990تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1743

9
معهد1973-12-05دمشق01010615478كليلهاحال علي اسماعيل14217475

المعهد التقاني 

الصناعي
الال54.4019930تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

1744

0
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2051.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-10طرطوس10160133869سهيال عبد هللاهبه عبد الكريم عبد الحميد14217476

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1744

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2623.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160144286رانياعلي محمد علي14217477

1744

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2561.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-15طرطوس10090123228ثناء سكريهنور ابراهيم علوش14217478

1744

3
معهد1993-01-01طرطوس10040003522كوثرخلود محسن سليمان14217479

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.2120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1744

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10020009370هيامكارولين علي عبود14217480

1744

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2121.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10طرطوس10100021288نزيههمريم سميع عبود14217481

1744

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-11طرطوس10160088494منىعلي ابراهيم سليمان14217482

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1744

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2474.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-25طرطوس10010119708ابتسامحال مضر حفاف14217483

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1744

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-26طرطوس10010072927نادياجميله يوسف بلول14217484

1744

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1426.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-14طرطوس10160078300املين حسنلجين محمود حسن14217485

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1745

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05طرطوس10110036192مونا دليلهرغد جهاد دليله14217486

1745

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10030032760عائدهعلي عيسى عمران14217487

1745

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1692.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10100021012احالممريم منهل مصطفى14217488

1745

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1889.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-02طرطوس10280007107ابتسام محمدنغم ابراهيم محمود14217489

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1745

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-06طرطوس10220025874مرفتلينده حسين علي14217490

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1745

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1875.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10280003943انتصارمايا سجيع مرهج14217491

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1745

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2180.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-29طرطوس10090068841هناء باللحال وائل بالل14217492

1745

7
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2236.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10170030646هناءمي عيسى زوده14217493

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1745

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-08حماه05070036829نسيمهاحمد اياد الشليبو14217494

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1745

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-06طرطوس10030027799عزيزه غانملمى علي نظام14217495

1746

0
الال2247.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-01طرطوس10100027815الهامرزان سهيل مخلوف14217496

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1746

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-25طرطوس10170030648هناء زودهيوسف عيسى زوده14217497

1746

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1363.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-03طرطوس10050008106زكيه ابراهيمعفراء علي ياغي14217498
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1746

3
411كاتب اولوزارة الماليةالال2488.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-04طرطوس10090032967ملكماريا سهيل احمد14217499

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1746

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020091أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس10160071729مهاعالم صالح عثمان14217500

1746

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-09طرطوس10160007848ماريه يوسفحال فؤاد تيشوري14217501

1746

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1526.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160071523سميره سلهبيارا أحمد محمد14217502

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1746

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-08طرطوس10160158955آسياروان محمد درويش14217503

1746

8
معهد1990-08-01طرطوس10240012560غادهروال منير ملحم14217504

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.1220120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1746

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2216.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-10طرطوس10090002512رابيهريم حسن السليمان14217505

1747

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10طرطوس10170010334آمال محمدراما محمد محمد14217506

1747

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2276.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-24طرطوس10160158956آسيارنيم محمد درويش14217507

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1747

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05حمص04010043588وردهسوزان محمد الحسن14217508

1747

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال195.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-10-04طرطوس10160109025ابتسامنغم اسعد حسين14217509

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1747

4
الال227.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-06-24طرطوس10100008924علياوسيم محمد محمود14217510

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1747

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-07طرطوس10230025398خديجه صارمهناء حسن ابراهيم14217511

1747

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2127.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-08طرطوس10090044506رابيه عليرغد حسن السليمان14217512

1747

7
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1705.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-28طرطوس10260024032أملمرام بسام ضوا14217513

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1747

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1617.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-10طرطوس10010002148حياةعال احمد اليوسف14217514

1747

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-28طرطوس10260034484هيامياسمين محسن عيسى14217515

1748

0
الال2934.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-04-07طرطوس10250006974رجاءحازم احمد حسن14217516

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1748

1
معهد1974-03-17طرطوس04050039699غزالهالهام محمد اسماعيل14217517

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال52.7519940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1748

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20طرطوس10090015588بسماغانيا احمد سالمه14217518

1748

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-28طرطوس10040023144هناء عليهبة عهد الهوى14217519

1748

4
معهد2001-01-24طرطوس10090031419بثينهاريج فؤاد ملحم14217520

المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال81.3620210مخابر

1748

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-04طرطوس10010154118ابتسامنغم حسان رحال14217521

1748

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-30طرطوس10160129094عليمه نوحرحاب سمير اسعد14217522

1748

7
معهد1995-08-22طرطوس10010079354جمانهحال نزيه العلي14217523

المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.7120170زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1748

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2512.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-01طرطوس10160141481ليلىفرح سلمان علي14217524

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1748

9
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2005.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10220019996رباحديانا سهيل حمد14217525

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1749

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2028.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10090073976لميا زياكلينا كاسر ماضي14217526

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1749

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-29طرطوس10240012534غاده ميهوبراما منير ملحم14217527

1749

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال231.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-10-08طرطوس10220033947عائدةوالء تمام حسن14217528

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1749

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال233.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-25حمص04220000273شفاءصبا عيسى الجمعه14217529

1749

4
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال143.0019982علميثانوية عامةثانوية1978-03-20طرطوس10220030549كريمةمحمد يحي شاكر14217530

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1749

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-04طرطوس10160029117خزاماليال صالح شقوف14217531

1749

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2240.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-06طرطوس10150012931امل سالمهعبير علي صقير14217532

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1749

7
الال338.0020010التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1982-11-05طرطوس10020014245فايزهعالء محمود ديب14217534

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1749

8
معهد1975-12-12طرطوس10160145611سميرهاريج حسن قاسم14217535

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال56.5019980

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1749

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-08طرطوس10250011804نجاحديما سلمان علي14217536

1750

0
معهد1989-02-12الالذقية06090034546شفبقهمحمد جمبل علي14217537

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال70.8120115

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1750

1
نعمال281.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-09-09طرطوس10170001841يمنا محمدهاله وجيه سليمان14217538

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1750

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1630.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17حمص04190058702ليندارنا بدر العبد هللا14217539

1750

3
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2079.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-13طرطوس10160069706نهىعال محمد عبد الكريم14217540

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1750

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1339.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160122701وسامشذى مديح عباس14217541

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1750

5
الال280.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-02طرطوس10010151869منى الحاج ابراهيمدياال محمد حاج14217542

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1750

6
الال2897.0020163تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-01-23طرطوس10010110052مياده يوسفعلي محمد عجوز14217543

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1750

7
معهد1984-06-06طرطوس10160102716منيرهلؤي علي يوسف14217544

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال58.62200610

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1750

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-08طرطوس10010074304عاطفهزينه شعبان ديب14217545
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1750

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1760.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-06طرطوس10240003988سميره شعارنور محسن وسوف14217546

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1751

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال2128.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-27طرطوس10240003984هيامغفران حماد وسوف14217547

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020002أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-10طرطوس10010023201جميلهمضر محمود برهوم1751114217548

1751

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالنعم178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20طرطوس10280002329سعاد حسينجنان سهيل صالح14217549

1751

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-17طرطوس10010034840منى الحاج ابراهيمغروب محمد حاج14217550

1751

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2194.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-02-14طرطوس10010024735اميرهسالم محمد احمد14217551

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1751

5
معهد1969-05-04طرطوس10150001019خديجهساميه محمد خضور14217552

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال63.0520020

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1751

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-13طرطوس10240015699نداجيانا حبيب محمد14217553

1751

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-20حمص04010601660غنوه اسماعيلحال احمد العباس14217554

1751

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15طرطوس10090110454حياةغروب توفيق زيدان14217555

1751

9
الال3381.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-05-17طرطوس10230022195امينه سلومصبا طالب حمود14217556

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1958

1752

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-03طرطوس10010096413هندنادين محمد مصلح14217557

1752

1
الال3512.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-25طرطوس10010126849يسرى اسعدزينه جهاد برهوم14217558

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1752

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10طرطوس10010026914سميعهايفا علي حسن14217559

1752

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-07طرطوس10010099178مياده سليمانهبه فايز مبارك14217560

1752

4
معهد1989-03-01طرطوس10100006461اميرهوسيم بديع احمد14217561

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال65.9420098شبكات حاسوبية

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1752

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-07طرطوس10020016694بديعه حايكعبير محمد علي14217562

1752

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2259.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10030020832لبنىحال نبيل جازي14217563

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1752

7
الال290.0019952ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1976-04-10طرطوس10090081359نبيهايونس عدنان صيوح14217564

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1053مدرب  صحية

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

1752

8
الال391.0019963ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-08-01طرطوس10170006905مريم حمصيسامر خضر ونوس14217565

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق

1752

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-26طرطوس10100020571ناهده ميهوبعزه سلمان االخرس14217566

1753

0
معهد1988-02-15طرطوس10270001874حميدهديما اسماعيل محمد14217567

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.4920090بساتين

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1753

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-27طرطوس10010153060انتصارنورا محمود ديوب14217568

1753

2
معهد1987-01-10طرطوس10270010403حميدهلميس اسماعيل محمد14217569

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال67.2620060المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني
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1753

3
الال155.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-15طرطوس10030012274سعدى ونوسهبه محمد درغام14217570

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1753

4
وزارة الكهرباءالال264.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-04-02طرطوس10170010341رمزيه صالحيوسف علي محمد14217571

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1753

5
معهد1991-08-20طرطوس10270010411حميدهعلي اسماعيل محمد14217572

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال67.7220142

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1753

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1742.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-08طرطوس10090098958وفاء بوخليليحيى محمد حكيم14217573

1753

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2657.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-10طرطوس10010064574عذابنغم رفعت ابراهيم14217574

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1753

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1425.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10010070827غادهحسن محمد دويري14217575

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1753

9
413كاتب اولوزارة الماليةالال155.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-17طرطوس10220001836أمل أسعدندى أحمد عنتر14217576

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1176

1754

0
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2077.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010035359ميساءأالء عمران صارم14217577

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1754

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-15طرطوس10260025466ابتسامهنادي فايز علي14217578

1754

2
معهد1984-04-20طرطوس06010055904عواطفنسيبه عبد الرحيم نقلجي14217579

المعهد التقاني 

الطبي
1129فني مخبروزارة الصحة661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاعالال80.1020060مخابر

1754

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10040005677فاطمهثراء عبد الكريم محفوض14217580

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1754

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1874.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01طرطوس10260012995ناهدريما هيثم شعبان14217581

1754

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10180001014منى جمعهيحي حسن جمعه14217582

1754

6
الال266.0020095كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-06-08طرطوس10160090992حميدهحمزه عزيز قرو14217583

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1754

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-01طرطوس10280000374هيفاءياسمين وحيد خليل14217584

1754

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10050006132سناء سليمانريم احمد حمدان14217585

1754

9
معهد1992-07-05طرطوس10230022179بسيمهأحمد سليمان حمود14217586

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

نعمال65.6620120مصارف

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1755

0
413كاتب اولوزارة الماليةالال1988.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-08طرطوس10240021282هويدهسالي احمد معال14217587

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1755

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10010065446وفاء مرهجروجينا حسين حسن14217588

1755

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2054.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-08-27طرطوس10030026908يسرى الصهرمحمد علي ليال14217589

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1755

3
الال149.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-05طرطوس10140007340خديجه درويشاحمد نعيم رقيه14217590

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1755

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1875.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-07طرطوس10160075734كوكبعال حيدر سليمان14217591

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

766 من 687صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1755

5
نعمال274.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-04-01طرطوس10010160152نديمه ديوبفاطمه علي شدود14217592

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

1755

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2133.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-26طرطوس10260034236نجوى أحمدسالي حاتم سلمان14217593

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1755

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2360.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10280011756منىهديل محمد ميهوب14217594

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1755

8
معهد1998-02-26حماه05190012681دنياحسين منير محمود14217595

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال69.1620191المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1755

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10طرطوس10180008266شفيقهعال محمد سعود14217596

1756

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10220011967مطيعة يوسفندى عدنان معروف14217597

1756

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1958.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-13طرطوس10280013814امينه قليحمنار هيثم علي14217598

1756

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1975.0020172علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090006875هبا محفوضفادي ايمن الحواط14217599

1756

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1971-09-15طرطوس10230016083نبيههاكتمال حسن غريب14217600

1756

4
وزارة الكهرباءالال3118.0020135كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-06طرطوس10230015878رحابمحمد آصف ابراهيم14217601

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1756

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال1416.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090057768غنوهغنى نصر سودان14217602

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1756

6
معهد1990-01-01طرطوس10100028378روادوئام عبدالعزيز حسان14217603

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.7120110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1756

7
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2343.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-28طرطوس10090092810مانيه عيسىبتول عادل عبود14217604

1756

8
الال2357.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20طرطوس10090060402امالعلي يوسف محمد14217605

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1756

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-22طرطوس10280011064ماريهزهور اسماعيل مهنا14217606

1757

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1949.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10220026893ودادبلسم علي عمار14217607

1757

1
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2714.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-14طرطوس10030016935رجاءوالء محمد احمد14217608

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1757

2
معهد1987-12-01طرطوس10020014584نصرههبه سلمان قدور14217609

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.0620080تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1757

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2217.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص10150010299عهد ميهوبيارا علي بدره14217610

1757

4
معهد1976-07-15طرطوس10010128725شهيدهفاطمه عزيز احمد14217611

المعهد التقاني 

الصناعي
الال54.4019960تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1757

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-30طرطوس10250002250غاده حمودمريانا سهيل منصور14217612

1757

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-19طرطوس10280009296دالل حسنرشا احمد معال14217613

1757

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-17طرطوس10240012969منىفاديه يوسف راجحه14217614

1757

8
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-18طرطوس10260037864ناجيهرنيم عبد الحميد علي14217615

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1757

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-30طرطوس10010033244ساميةزينة محمد علوش14217616

1758

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-23طرطوس10090011189سهاميارا سمير عباس14217617
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1758

1
معهد1988-03-07طرطوس10030001811اميرهمايا منذر منصور14217618

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.3320090

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1758

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1836.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-29طرطوس10250011686نداء ديوبوئام محمد ابراهيم14217619

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1758

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17طرطوس10260018259فاطمةسناء علي عثمان14217620

1758

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2420.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-02طرطوس10170015519انتصارلبانه طاهر سليمان14217621

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1758

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25طرطوس10020008294خديجه حالقوالء جمال دوالت14217622

1758

6
معهد1978-05-01طرطوس10160097101ضياءاليس جرجس طنوس14217623

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال73.0019990المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1758

7
معهد1992-09-22طرطوس10160133940فدوىبراءه طالب عبد الحميد14217624

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.2120130إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1758

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-06طرطوس10090007243جمانهنغم فاضل حسن14217625

1758

9
الال1614.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-03طرطوس10110003468رفيلهنيرمين عدنان عبيدة14217626

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1759

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال203.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10020029193احالمرهف حسن حسن14217627

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1759

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01طرطوس10120000752امينهنازك يونس مصطفى14217628

1759

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2271.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-27طرطوس10010087630صباح غانميحيى ناصر ونوس14217629

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1759

3
معهد1998-03-25طرطوس10260024013املمحمد بسام ضوا14217630

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال70.8020190صيانة أجهزة طبية

فني صيانة 

أجهزة طبية
1130

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1759

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1919.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-27طرطوس10250011678نداء ديوبليال محمد ابراهيم14217631

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1759

5
معهد1986-03-25طرطوس10160092713ليلىمنى يوسف ناصر14217632

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8220060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1759

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-12طرطوس10220035832هندأماني علي سليمان14217633

1759

7
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2119.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-01طرطوس10040019153زبيدهحنين سفير منصور14217634

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1759

8
الال1707.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس10110010807جميلةنور عدنان مينة14217635

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1759

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-11-10طرطوس10160072222سعادسماح عقل عموري14217636

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1760

0
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10100029812سوريا سالمههال حسين عبد الحميد14217637

1760

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.00200710أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-29طرطوس10090005264عزيمه سويدانسومر طه الصموعه14217638

1760

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10220035830ملكهماري علي درويش14217639

1760

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-07طرطوس10260036042الهام أحمديارا ناجي علي14217640
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1760

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2105.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس05190034478امتثالجوال ياسر حسن14217641

1760

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08طرطوس10030025088عزيزه حيدرشروق أحمد محمد14217642

1760

6
الال2766.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01طرطوس10160149801سعادلبنى علي علي14217643

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1760

7
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2503.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-06-19طرطوس10020003539هيفاءرشا شعيب علي14217644

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1760

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2245.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160151007انعام يونسمرح علي علي14217645

1760

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1418.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-05طرطوس10010113748سوسناحمد حمزه اسمندر14217646

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1761

0
وزارة الكهرباءالال3460.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-02-05طرطوس10100010681أحالم غنامعلي معين غنام14217647

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

411كاتب اولوزارة الماليةالال2153.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10090024694وسامسوسن مفيد اسعد1761114217648

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1761

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال144.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-03-19طرطوس10160031052ريما ايوبعبير حامد ديوب14217649

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1761

3
الال282.0020026كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-01-01طرطوس10260033274سهال اسماعيليامن جميل سليم14217650

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

1761

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-12طرطوس10250001201نوالرشا كمال محمد14217651

1761

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2285.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-25طرطوس10090117310وسامهبه مفيد اسعد14217652

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1761

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-20طرطوس10100016039رئيسهروشان سلمان حسن14217653

1761

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-04طرطوس10280004908هيلينانغام علي صفتلي14217654

1761

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-21طرطوس10220030758رحاب رستميارا اديب خضر14217655

1761

9
الال2860.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-03-08طرطوس10110026676فاديارحاب نضال علي14217656

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1762

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-25طرطوس10120015353فضهشيرين نوفل كفرقطاري14217657

1762

1
الال3535.0020160ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية1995-10-16طرطوس10090084316دعدعمر محمد جمال عبد الرحمن14217658

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1762

2
الال260.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-12-14طرطوس10010004914ليلىآثار سلمان علي14217659

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1762

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-05طرطوس10160041027سوزان صالحهمسة احمد عجايا14217660

1762

4
الال269.0019980حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1980-11-11طرطوس10010135605صباح  الحسننجوان محمود فسخه14217661

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1762

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-08طرطوس10020029470حليمهعبير عبد العزيز حسن14217662

1762

6
الال154.00200910علميثانوية عامةثانوية1990-05-15طرطوس10030013042اميمه جاسرعلي جمال جاسر14217663

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

766 من 690صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1762

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-13طرطوس04030032240كوثر الحسنفاطمه محمد العباس14217664

1762

8
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10160132175سهامهايدي علي زماطي14217665

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1762

9
الال1806.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-01-30طرطوس10160031099هياممحمود عبد الكريم يونس14217666

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1763

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1595.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-15طرطوس10010101497حنانصبا محسن مرعي14217667

1763

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-14طرطوس10260020540ليلىسارا محمد حمدان14217668

1763

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-10طرطوس10140005446مريم نصررنا محمد حميدي14217669

1763

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-02طرطوس10120032881أنيسه غجريماجده حامد سليمان14217670

1763

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03طرطوس10160085113سميره محمودعلي محمد حسين14217671

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1763

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-09طرطوس10220041636انيسهرزان حامد سليمان14217672

1763

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10طرطوس10010043431فاطمهمريم مدحت عباس14217673

1763

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-06طرطوس10160121480اسمهانلما احمد احمد14217674

1763

8
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30طرطوس10090051106ميلياداليدا محمود جنود14217675

1763

9
الال3496.0020210تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2002-01-23حماه05070016655خضره ديبمحمد ديب ديب14217676

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1764

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01طرطوس10220027533اميرههاال رجب منصور14217677

1764

1
الال3119.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-10-19طرطوس10220008411روايدهمحمد نزار شاهين14217678

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1764

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2273.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-21طرطوس10090025773نهادذو الفقار لؤي علي14217679

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1764

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-12طرطوس10110024474اسيه اسماعيللميس منير سليمان14217680

1764

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10010126671ميليا ديبرهام سلمان علي14217681

1764

5
وزارة الكهرباءالال2902.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10220006612سميره عليمصطفى علي هوال14217682

عامل مهني 

درجة أولى
1162

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1764

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05طرطوس04040026178ودادريتا ناجي محفوض14217683

1764

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1554.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020007150نغمغنى محمود القدار14217684

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1764

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10020029187احالمعلي حسن حسن14217685

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1764

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08طرطوس10230004849اديبهرهف يوسف عاصي14217686

1765

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال214.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10230004854اديبه ابراهيمرؤى يوسف عاصي14217687

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1765

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2546.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-26طرطوس10100030594لميسوئام رفيق مسعود14217688

1765

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-27طرطوس10020012136أحالملمى نديم اسماعيل14217689

1765

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-15طرطوس10020012127أحالم عباسمايا نديم اسماعيل14217690

1765

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-30طرطوس10140016132جميلهصفاء علم الدين عثمان14217691
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1765

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-13طرطوس10010023095انيسهزينه عدنان ضهرو14217692

1765

6
410كاتب ماليوزارة النقلالال284.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-31طرطوس10280001445فاطمهنيفين عيسى احمد14217693

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1765

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-06طرطوس10230025037ريالما عمران محمد14217694

1765

8
معهد2000-01-01طرطوس10020005770ودادآيه كمال غانم14217695

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال71.5820190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1765

9
الال2788.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-06-01طرطوس10220018837تغريد عليأحمد محمد سليمان14217696

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1766

0
الال2012.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10260006029ساميهيارا احمد شاهين14217697

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

1766

1
معهد1985-01-25طرطوس10040018624ماريهربال مالك ابراهيم14217698

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.7320040سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1766

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01طرطوس10280001382فاطمهنرمين عيسى احمد14217699

1766

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1730.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-10طرطوس04130031863فاديهليلى سمير شحود14217700

1766

4
معهد1980-12-11طرطوس10160120111كوكبسمر اديب عبدهللا14217701

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.6620020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1766

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-03طرطوس10040023841هدى عليريهام حاتم شاهين14217702

1766

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-15طرطوس10160120086كوكبسالم اديب عبدهللا14217703

1766

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-16طرطوس10090081182سعادسمر سعد حسن14217704

1766

8
الال2619.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية1999-03-08طرطوس10110003809سوسنمهند محمد غانم14217705

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963

1766

9
413كاتب اولوزارة الماليةالال2044.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-01طرطوس10160021794فاطمهايناس سلمان احمد14217706

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1767

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-12طرطوس10160021801فاطمه عليزينه سلمان احمد14217707

1767

1
الال254.0019970الكترونثانوية صناعةثانوية1978-10-01طرطوس10170015340ماريرامي محمد علي14217708

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1767

2
معهد1974-07-26طرطوس10010045318كفىنهى محمود ناصر14217709

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال60.0619940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1767

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10110012522نجلة ديبغروب عيسى شدود14217710

1767

4
الال2709.0020201ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-27طرطوس10010092023فاديا ديوبخضر محمود السالم14217711

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1767

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-26طرطوس10140010972فوزهشيرين علي عباس14217712

1767

6
الال2978.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-04-13دير الزور09080027110لميسيامن سامي اشقر14217713

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1767

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-10طرطوس10260026233عليارانيا يونس سالمه14217714

1767

8
الال2254.0020182ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10010149162باسمهمحمد علي رحال14217715

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1767

9
الال219.0020030الكترونثانوية صناعةثانوية1985-02-23حماه05150043826حبوسبشار سالمه جمول14217716

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1768

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-12طرطوس04140014853نايفهعبير وحيد سليمان14217717

1768

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-05طرطوس10040004762نادياميرنا معروف محمد14217718
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1768

2
معهد1998-09-03طرطوس10260021526غيثاءيارا علي سليم14217719

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال65.2820200مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1768

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1861.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-01طرطوس10160115808سميحة احمدميس ماجد سليمان14217720

1768

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال294.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-07حماه05150036324لينانيرفين احمد ونوس14217721

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1768

5
معهد1985-03-12طرطوس05180024176لمعههازار سليمان احمد14217722

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال68.9620050المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1768

6
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1497.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس04120111723احالمريم خضر نصار14217723

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1768

7
معهد1986-02-15طرطوس10180001181آمالبثينه احمد صالح14217724

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5820070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1768

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-10طرطوس10270011121زكيهوسام حسين ابراهيم14217725

1768

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2138.0020180علميثانوية عامةثانوية1987-05-16حمص04120106438سحررشا حكمت جناد14217726

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1769

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1859.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10220043796وفاءأحمد علي خضر14217727

1769

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال185.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10160055640سامياديما نديم كحله14217728

1769

2
معهد1981-02-01طرطوس10160014642اكتمالرانيا عدنان خلوف14217729

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.2520010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1769

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020037أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-15حماه05070040490سفيرهعلي محمد سليمان14217730

1769

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-15طرطوس10040012776اميرهزينه علي برهوم14217731

1769

5
413كاتب اولوزارة الماليةالال178.0019870علميثانوية عامةثانوية1968-11-01طرطوس10230016569لميامنال شعبان سليمان14217732

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1769

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2260.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-01طرطوس10010152456رحابلمى جابر حمود14217733

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

1769

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10030020290عزيزه حيدرديما احمد محمد14217734

1769

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-10طرطوس10110005820بديعهيسرى علي حسن14217735

1769

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-02طرطوس10030039257ورود ابو ديابساندي احمد الشيخ14217736

1770

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-27طرطوس10090089516نديمه شاميهمنال محمد شامية14217737

1770

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-24طرطوس10010098989شيرينمريم حيدر مزنر14217738

1770

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10طرطوس10160008553مديحهوفاء محمد ميا14217739

1770

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2365.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-02طرطوس10090076905نهله درويشسالم عصام العدي14217740

1770

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10260031780ليناأنس نبهان علي14217741

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1770

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-10طرطوس10050005727هندبندى فيصل الصافتلي14217742

1770

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-12-20طرطوس10220049815سميرةسالم أسعد أسعد14217743

1770

7
معهد1985-05-03طرطوس10280014395بديعهطارق عبدالحميد بركات14217744

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.2520051ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1770

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1991.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20طرطوس10160096665نهادعال يحي عمران14217745
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1770

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2078.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010057652ريما جابررهف عيسى كنجو14217746

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1771

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10010138406جهينهسماح مجد الدين عيسى14217747

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-08طرطوس10030015662رفيقهرؤى حسن جنوب1771114217748

1771

2
وزارة الكهرباءالال3123.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-10طرطوس10150011299سعاد عديبهمحمد هيثم الخطيب14217749

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1771

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1922.0020153علميثانوية عامةثانوية1993-03-08طرطوس10050001988سميرهعلي نهاد احمد14217750

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1771

4
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2292.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10160094927املرشا عدنان ميهوب14217751

1771

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-08طرطوس10090055505سميانغم حسين درويش14217752

1771

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1834.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100066153ساميهمريم تامر سليمان14217753

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1771

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10220008783رانيا سليمانمرام عالء حسن14217754

1771

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020089علميثانوية عامةثانوية1991-02-02الالذقية06120007326فاطمهسعيد ابراهيم علي14217755

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1771

9
الال307.0019970الكترونثانوية صناعةثانوية1979-10-28طرطوس10010046841فاطمهوسيم مدحت عباس14217756

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1772

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال205.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20طرطوس10010123092بلسممحمد علي رستم14217757

1772

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-11طرطوس10010052915تهاني اسماعيلايناس حسن دلول14217758

1772

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-08الالذقية06090123457سميره برهومبشرى شريف جوريه14217759

1772

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال135.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-22طرطوس06200015266أمال كنعانراما سهيل األحمد14217760

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1772

4
معهد1993-07-25طرطوس10010137913مهاآالء عبد الكريم قاسم14217761

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.6320150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1772

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2211.0020172علميثانوية عامةثانوية1997-01-25طرطوس10160057136نبيههمحمود محمد حسين14217762

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1772

6
معهد1989-05-29طرطوس10020030122هيامهناء احمد ديوب14217763

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.7820140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1772

7
الال260.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-05طرطوس10010119931سلمى خضرسكينه علي زهدي14217764

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1772

8
معهد1997-02-17طرطوس10020032248امتثالريم منير سالمي14217765

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية
الال73.5320180

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1772

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس07240136938مفيدةهبة رمضان شاطر14217766

1773

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1567.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02طرطوس10160047819فاطمهزينة محمود اسعد14217767
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1773

1
الال3180.0019981ميكانيكثانوية صناعةثانوية1980-07-01طرطوس10260024707زكيهآصف محمد علي14217768

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1005فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1773

2
الال3402.0020170اتصاالتثانوية صناعةثانوية1999-05-20طرطوس10250004500مونيكا جلولغدير محمود سليمان14217769

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1773

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1636.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10010114012سمر االبراهيمسيلين ماهر حسن14217770

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1773

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال3394.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-10-01الالذقية06100056094مفيدهياسمين سيف الدين محمد14217771

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1773

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-08-20طرطوس10040010462ماريهإيمان احمد بزاقي14217772

1773

6
معهد1998-01-10طرطوس10220023515سميرهايمان احمد يوسف14217773

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.0620180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1773

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21طرطوس10020009724حميدهدالل محمد رجبيه14217774

1773

8
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1686.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-24الالذقية06100056097مفيدهبشرى سيف الدين محمد14217775

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1773

9
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال248.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-20طرطوس10110017355دنيا سليمانميس نبيل محمد14217776

1774

0
معهد1995-01-01طرطوس10220023492سميرهروان احمد يوسف14217777

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.3520140تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

1774

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-31طرطوس10020023404بدريه حسينميسم حماد حماد14217778

1774

2
وزارة الكهرباءالال247.0020029ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-12-03طرطوس10090059554حاجهمهند يوسف العص14217779

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1774

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-13طرطوس10010091095لبنهزينب محسن حسين14217780

1774

4
نعمال303.0020014ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-09-05طرطوس10160079595بديعه الخطيبعلي احمد عيسى14217781

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1774

5
الال1816.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010132591فاطمه محمدسوار كامل عبد الرحمن14217782

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1774

6
معهد1993-09-27حمص04120088460مخلصهمحمد هيسم مهنا14217783

المعهد التقاني 

الصناعي
الال70.1520153تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1774

7
معهد1969-07-29طرطوس04010053144اميرهسوسن احمد يوسف14217784

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال53.1819920خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1774

8
معهد2001-05-06طرطوس10030016470سومياريما نضال العجوه14217785

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال71.2420210أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1774

9
معهد1989-01-06طرطوس10160067190ساميهايمان محمود عبود14217786

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0020130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1775

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1967-02-01طرطوس10160091046فضهأمل سليمان علي14217787

1775

1
معهد1991-07-26طرطوس10030001795ريمانورا علي منصور14217788

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.0820120

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1775

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-11طرطوس10090010372امالعلي ابراهيم صيوح14217789
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1775

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-29طرطوس10220000112وفاءريم عبد هللا سويدان14217790

1775

4
الال2969.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-25طرطوس10220035863جوهيناعلي صالح حسين14217791

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1775

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-20طرطوس10010002532ثناءريم فواز ابراهيم14217792

1775

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-22طرطوس10260014796كوكبهدى محمد محسن14217793

1775

7
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1730.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-30طرطوس10260011568هدىرغد وفيق محسن14217794

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1775

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2509.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06200031295هيفاءايفا محمد يونس14217795

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1775

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-20طرطوس10230019222هالهاحمد اديب عيسى14217796

1776

0
412كتاب اولوزارة الماليةالال209.0020114علميثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10280013820نجوىمجد امين معروف14217797

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1776

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال210.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-01طرطوس10230017448كوكبغيثاء احمد محمد14217798

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1776

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-29طرطوس10090013364دعدابراهيم مفيد زيدان14217799

1776

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-05طرطوس10280019869منتهاحنين علي أحمد14217800

1776

4
معهد1983-12-10طرطوس10160109097كتيبهضحى وجيه محمد14217801

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.5020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1776

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020046أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-14طرطوس10220023556سهامعلي وجيه سليمان14217802

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1776

6
الال1771.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-18طرطوس10040009180سلمىآيه حسين حسن14217803

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1776

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-28طرطوس10090011520عقيلةنور حسين حيدر14217804

1776

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-07طرطوس10220001039نبيله جمعهريما اسماعيل حسن14217805

1776

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090007024انعامحال عماد عجيب14217806

1777

0
وزارة الكهرباءالال334.0019990كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-05-22طرطوس10160033899حياةوائل سالمي خضور14217807

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1777

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-13طرطوس10110036444سوسنهبة علي ابراهيم14217808

1777

2
معهد2000-06-01طرطوس10010144001نادياريم محمود يونس14217809

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال75.8020200

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1777

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-04طرطوس10160051706فلايرناهد عبد الكريم سليمان14217810

1777

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس10220001212بسيمهوسام عبد الرحمن حسين14217811

1777

5
510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20طرطوس10160008004ودادثائر سمير الدايري14217812

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1777

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-10-05طرطوس10180010488امالجهان حليم عثمان14217813

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1777

7
معهد2000-03-01طرطوس10120000629عائدهآيه خليفي معال14217814

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال71.0320200معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة636مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1777

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-11طرطوس04030006779اماسلياسمين ياسر خليفه14217815

1777

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2038.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-09-14طرطوس10090059702فاطمهجعفر منير سودان14217816

766 من 696صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1778

0
معهد1993-07-01حماه05010182483نظيرهريم عيسى اليونس14217817

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.7320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1778

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20طرطوس10230002661جميله محمدسناء محي الدين محمد14217818

1778

2
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1927.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10140010499اكتمال جلولوليم هاني رقيه14217819

1778

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10090019802ساميهماريا خليل حلوم14217820

1778

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-04حماه05060010363حسنسها زيد مجر14217821

1778

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-16الالذقية06170007904آمالبشرى وفيق اسماعيل14217822

1778

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-19طرطوس10280002747ربيحهعلي عبد هللا محمد14217823

1778

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-28طرطوس10090105481ابتسام سليمانريمان جابر سليمان14217824

1778

8
معهد1988-01-30طرطوس10020015854سميرهاحمد شعبان هاجر14217825

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال72.1620113انتاج

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

1778

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-02طرطوس10160032138الهامرهف هيثم عبد اللطيف14217826

1779

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10090072856حسنهحسن علي سليمان14217827

1779

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1523.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-07طرطوس10270008269سناءخضر ايمن خضور14217828

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1779

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-24طرطوس10270009517ناديه شاهينأوس احمد ديوب14217829

1779

3
معهد1987-08-28طرطوس10110015491حياةفدوى جابر سعيدي14217830

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.8920110إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1779

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال268.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-08-14طرطوس10220016131نجاحسمر عبد الوهاب محمود14217831

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1779

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1402.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-10طرطوس10130011447فاطمهزينب حسن الشاعر14217832

1779

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2473.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس16090012065سميالزينب موسى مسلم14217833

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1779

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2317.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-21طرطوس10230001110وهيبهعمران ناجي حسن14217834

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1779

8
413كاتب اولوزارة الماليةالال1821.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-23طرطوس10220026049سهيالزينه رمضان أحمد14217835

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1176

1779

9
معهد1975-01-04طرطوس10090004465وهيبهيحي علي ديوب14217836

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال84.1019960

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1780

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10160156409نايلهمناهل كامل سليمان14217837

1780

1
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2427.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-05طرطوس10040023476رضاهبه احمد حمد14217838

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1780

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-22طرطوس05150069359هناء حلوهفداء خضر حسن14217839

1780

3
معهد1999-08-15طرطوس10010131183شكيبهسناء علي علي14217840

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.7720190تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1780

4
معهد1987-09-10طرطوس10020001338وجيهامحمود علي محمد14217841

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال69.70201210آليات زراعية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين
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1780

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20طرطوس10040005106ساميه خدامنسرين علي حصيني14217842

1780

6
الال344.0019950كهرباءثانوية صناعةثانوية1975-07-20طرطوس10010026407سميرهرجاء احمد سالمه14217843

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1780

7
الال2447.0020162ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-02-25طرطوس10280006105سهاياسر حكمت احمد14217844

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1780

8
الال298.0020095تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1992-01-06طرطوس10100038139رجاءعيسى علي علي14217845

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1780

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-30طرطوس10040006289رئيفهعبير جمال سليمان14217846

1781

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-05طرطوس10090023409سليمهكنده حافظ ونوس14217847

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-01طرطوس10270010923مريم ابراهيمليندا داهود ابراهيم1781114217848

1781

2
معهد1992-02-20طرطوس10010124837عبيروعد سمير السيد14217849

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.3920130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1781

3
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-03طرطوس10110028926تماممجد حسن عباس14217850

1781

4
الال3120.0020181تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-31طرطوس10090034407تغريد عاقلمحمود سليمان ميهوب14217851

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1781

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص10160051416منىاغيد حسن سليمان14217852

1781

6
413كاتب اولوزارة الماليةالال130.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-06-04طرطوس10230021527بهيجهسماهر سليمان سليمان14217853

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1781

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15طرطوس10050004399ليلىغنان محمد عبدهللا14217854

1781

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-16طرطوس10220035349رندهشيرين هيثم محمود14217855

1781

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-17طرطوس06100045146ميادهماجده يحيى ضاهر14217856

1782

0
معهد1988-01-30طرطوس10010012841داللفداء احمد شامي14217857

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال62.6420100عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1782

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20طرطوس10090116845نادياعزيزه سمير شاميه14217858

1782

2
665عامل نجارةوزارة الدفاعالال286.0020103نجارةثانوية صناعةثانوية1991-09-01طرطوس10010129717اميرهفادي علي سلوم14217859

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1782

3
نعمال146.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-04-25طرطوس10120010227حياةأحمد مصطفى محمد14217860

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

414كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1782

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20طرطوس10280011962سحر ميهوبعبير محمد ميهوب14217861

1782

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-28طرطوس10010133149نهلهاريج يقظان جندي14217862

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1782

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-20طرطوس10230012140شفيقةنظيره حسن ديوب14217863

1782

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20طرطوس10090011850فاطمهديما ابراهيم حربا14217864

1782

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-22طرطوس10090027254نجوى الصموعهايمان محمد دال14217865

1782

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10طرطوس10090014702فاطمهياسمين اياب عثمان14217866

1783

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-06طرطوس10090050971نجوىأماني محمد دال14217867
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1783

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-13حماه05150104041مجيدالورين سهيل سليمان14217868

1783

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-22طرطوس10220013142انعام زماممايا عادل سالمي14217869

1783

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-11طرطوس10010022196دالل بربرهزار جابر سلوم14217870

1783

4
وزارة الكهرباءالال3347.0020150ميكانيكثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10140002422هالهعلي زهير عكاري14217871

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

1783

5
نعمال306.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-09طرطوس10010139071سكرهنجوى حمدو خليفه14217872

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1783

6
معهد1997-01-20طرطوس10030020711رويدهاحمد علي محمد14217873

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال66.4720210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
667

1783

7
معهد1978-11-05طرطوس10020041028منيرهوسام نصر درميني14217874

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال63.0020040سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1783

8
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1805.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10130010662زهورالندرا حبيب حسن14217875

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1783

9
الال1878.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10150013842املجلنار جواد علي14217876

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1784

0
الال3014.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-07طرطوس10260012682هناءرهام علي حسن14217877

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1784

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2255.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-24طرطوس10220006180ثناءزينب بسام صالح14217878

1784

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-25طرطوس10090086292تمرهزينه باسم صفا14217879

1784

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-18دمشق10170040669بهيجهسعاد خليل درويش14217880

1784

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2511.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-13طرطوس10160124257هيامسماح مدين ابراهيم14217881

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1784

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-17طرطوس10260012693هناءايمان علي حسن14217882

1784

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال118.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-04-01طرطوس10160064848يمنعلي ابراهيم مصطفى14217883

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1178

1784

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-20طرطوس10160083629عزيزهلما عبد العزيز محمد14217884

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1784

8
معهد1995-02-08طرطوس10150001035املعبدهللا عماد حرفوش14217885

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال69.7120160

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1784

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-30طرطوس10110009165رودينةحال عاطف حسن14217886

1785

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-10طرطوس10010122384جهينةنورمن حسن احمد14217887

1785

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-10-08طرطوس10030035365رغداسليمان غانم غانم14217888

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1785

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-20طرطوس10090003799ازدهاربشرى عدنان مسلم14217889

1785

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-04طرطوس10260036109سهامنغم عدنان احمد14217890
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1785

4
معهد1987-05-01طرطوس10260034547حسيبهلبنى يوسف عيسى14217891

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.0520220

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1785

5
14217892

ريم                              

                  مفيد عبود
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-20طرطوس10170035595حميده

1785

6
معهد1976-04-01طرطوس10090037564هناطوني الياس جبور14217893

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة الكهرباءالال65.1220022كهرباء
عامل مهني 

رئيسي
1134فني كهرباءوزارة الصحة216

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1785

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10110012160نجوى ديوبادال عزيز الحكيم14217894

1785

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-13طرطوس10010076352ايفليناليسا منذر محمد14217895

1785

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال2241.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10160077265نبيههيعرب سمير صالح14217896

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1786

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10160076229وزيرهردينة ياسر يوسف14217897

1786

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1827.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-27دمشق03140033904نجيبهآيه فيصل محمد14217898

1786

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-27حمص04010152326فرنجيهديما عبد الكريم الناصر14217899

1786

3
الال3471.0020182الكترونثانوية صناعةثانوية2000-06-24طرطوس10010069907أديبهحمزه هيثم ابراهيم14217900

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1786

4
معهد1995-04-25طرطوس10010070052تغريدخضر نذير سليمان14217901

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الدفاعالال63.7120193معالجة فيزيائية

ممرض 

معالجة فيزيائية
وزارة الصحة667

فني معالجة 

فيزيائية
634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1786

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1970-01-20طرطوس10280012573نزهه حمودفاطمه ابراهيم المصطفى14217902

1786

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حماه05010528825هدىكارول اسحق تعاللو14217903

1786

7
معهد1993-05-20طرطوس10160135584هالهناصر محمود شحود14217904

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
الال73.2820202

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

408منشئوزارة المالية129منشئ رئيسي

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1786

8
معهد1992-01-01الالذقية06040037683سهامعلمه نصر نزيها14217905

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9520160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1786

9
الال2794.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10260029130صديقهابراهيم كامل اسماعيل14217906

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1008فني كهرباء

1787

0
الال2449.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-10حماه05150010962سوسناثراء علي داؤد14217907

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

1787

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07طرطوس10010070933املالين محمد حسن14217908

1787

2
معهد1995-01-02الالذقية06020034137نوالمرفت مفيد اشقر14217909

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.1120180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1787

3
معهد1999-08-05طرطوس10010137848هاالسمر محسن ابراهيم14217910

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال74.4620190مطبخ وحلويات

1787

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-14طرطوس10220006609سميره عليمهدي علي هوال14217911

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1787

5
الال296.0019900الكترونثانوية صناعةثانوية1970-11-10طرطوس10050003167انتخابثناء يوسف عموري14217912

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1787

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-21حمص04140001544مطيعهسوزان نزيه عيسى14217913

1787

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10160131124سميرهرنا غانم عباس14217914
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1787

8
الال340.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-07-10طرطوس10250008614هندشارين وجيه اسماعيل14217915

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1787

9
معهد1990-01-01طرطوس10040019043هنافتون سلمان يوسف14217916

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال60.0720120تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1788

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-24طرطوس10010098085امل احمدعال حسن حسن14217917

1788

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-14طرطوس10010061365سوسنالين نضال الضابط14217918

1788

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090091926ملكهرنيم ناظر دال14217919

1788

3
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10090112067نهىالين اكرم سلوم14217920

1788

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1971-04-23طرطوس10220028744معينةتمام حمدان حسين14217921

1788

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-29طرطوس10090112061اميرا حسننهى محمود يونس14217922

1788

6
الال285.0019980الكترونثانوية صناعةثانوية1979-07-23طرطوس10010001051فاديهعيسى محسن اسماعيل14217923

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1788

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-17طرطوس05150046399نايفهرانيا شحود عبدهللا14217924

1788

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال2304.0020153علميثانوية عامةثانوية1991-08-25طرطوس10110007676ملكمجد احمد لميا14217925

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1788

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10040018887نعما ابراهيممي آصف عبود14217926

1789

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-07طرطوس10040018882نعماميرنا اصف عبود14217927

1789

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس04190068848جوليه عسافنور محمد الدنكاوي14217928

1789

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2194.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-09طرطوس10160094176لودايانا شعبان حسين14217929

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1789

3
الال257.0019975ميكانيكثانوية صناعةثانوية1979-04-22طرطوس10010087360هنا الشيخ علييوسف وجيه بالل14217930

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1789

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2118.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-26طرطوس10020005892رابيامادلين حسن غانم14217931

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1789

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10280008145اميمه العلينيفين محمد حمود14217932

1789

6
معهد1992-05-23طرطوس10160148206سكينهسهير هيثم رستم14217933

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.4820150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1789

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-18طرطوس10010090290مفيدهديما اديب قباع14217934

1789

8
الال2409.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-20طرطوس10220053636ليندا عليحسن يونس يوسف14217935

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

1789

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2214.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-05طرطوس10090079104مجيداهناء سليم محمود14217936

1790

0
نعمال113.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-22طرطوس10030029303سكينةربا طاهر ديب14217937

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية1177

1790

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-08طرطوس10160151250ازدهارزينب عبد الحميد سليمان14217938

1790

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال3264.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-03حماه05050073886هاالشذى غياث الجبر14217939

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1790

3
معهد1995-11-16طرطوس10040020029هندرهام محمود نجمه14217940

المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.9620160زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1790

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10010151298لوديااريج اديب اسماعيل14217941

1790

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-05طرطوس10220033491سمررهام نزار ملحم14217942

1790

6
الال285.0020048الكترونثانوية صناعةثانوية1985-11-11طرطوس10010040661منارصالح منير صالح14217943

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1790

7
الال3030.0020180ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية2000-07-30طرطوس10010164078سماهرعلي احمد حماد14217944

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1790

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02طرطوس10050014513هيام العليليندا علي سلوم14217945

1790

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10090026321رويدهديانا صالح الحامض14217946

1791

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1964.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-25طرطوس10010097724مهىمرح مجدالدين حمود14217947

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

الال3141.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-08-20طرطوس10090100504نجوى برهومنغم زهير سلمان1791114217948
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1791

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10030041553هيام محمدرنا وائل خضور14217949

1791

3
معهد1992-01-28طرطوس10160063257رضىازدهار بدر عباس14217950

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال61.8320150مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1791

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1587.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-08طرطوس10010095889عبير عبد اللطيفسلمان آصف حسن14217951

1791

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01طرطوس04190041654هيامسراء محي الدين الدنكاوي14217952

1791

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1530.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-13طرطوس10220015888نجاة سليمليث فراس مرهج14217953

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1791

7
معهد1993-01-25طرطوس06100065254عواطفرهام طاهر سلمان14217954

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

نعمال70.1820130تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1791

8
معهد1988-01-28طرطوس10010031341هناءمروه هيثم احمد14217955

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.3220100إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1791

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10150012376سميرهمريم ابراهيم نعمان14217956

1792

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1431.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10230023157ميساء سلومرنين محمد سلوم14217957

1792

1
الال406.0020010ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1984-06-01طرطوس10220015861فهيمهسميره علي مرهج14217958

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1792

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-07طرطوس10010121915سوزانفاطمه علي ملحم14217959

1792

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-07طرطوس10010121918سوزانمريم علي ملحم14217960

1792

4
الال3223.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-04-28طرطوس10010037148سماهرزينب ناصر محمود14217961

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1792

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-09طرطوس10030009003جورجيتلودي الياس بيطار14217962

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1792

6
معهد1981-08-01حلب02030026948أميرهردينه علي ملحم14217963

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.7920010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1792

7
الال1577.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10040027205غاده السعيديآيه منتجب علي14217964

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1792

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-02طرطوس10160030941نهاللميس عبدالحميد عمران14217965

1792

9
معهد1985-01-14طرطوس10160101852فتاةنبراس جديد ابراهيم14217966

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال71.9520058المساحة

1793

0
ثانوية صناعةثانوية1996-02-24طرطوس10020001257منا محمدعلي حكمت كنوزي14217967

آليات ومعدات 

زراعية
الال3594.0020143

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1793

1
معهد1985-01-15طرطوس10010027534نادياعزام نزيه احمد14217968

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.8620050تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1793

2
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2160.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10110036671ثناء معروفجودي عمر حيدر14217969

1793

3
410كاتب ماليوزارة النقلالال243.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-12طرطوس10010029738حليمهرمضان محمد شعبان14217970

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1793

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-22طرطوس10030003036انصاف رسالنعماد حسن غانم14217971

1793

5
الال337.0020115تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1994-01-01طرطوس10010087503امالاحمد جعفر محمود14217972

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1793

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01حمص04120069712مها خضرسها احمد جاويش14217973

1793

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-01حماه05190030216جميله ابراهيملميس محمد ديوب14217974

1793

8
وزارة الكهرباءالال297.0019986كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-06-14طرطوس10250004709رتيبه عبد الحقعلي عبد الحميد علي14217975

عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1793

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-20طرطوس10010002527ثناء احمدرهف فواز ابراهيم14217976

1794

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-04طرطوس10010161627سميرهسناء فيصل سليمان14217977

1794

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05طرطوس10010065459وفاء مرهجريم حسين حسن14217978

1794

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-15طرطوس10090049829وكيلهمادلين ضاحي الزياك14217979

1794

3
معهد1986-08-21الالذقية06090112998نجاحرشا علي محمد14217980

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال63.7620080المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1794

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-30طرطوس10040016402منىرشا علي خدام14217981

1794

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10طرطوس10090009304هناءتغريد سهيل حلوم14217982

1794

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090009312هناءمحمد سهيل حلوم14217983

1794

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-06طرطوس10160093207تانيامرام محسن يونس14217984

1794

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25طرطوس10260040883فاديهنور علي سليمان14217985

1794

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08طرطوس10010111681سميحه خضورسوزان شحاده خضر14217986

1795

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160085913يسرىيارا عبد الرحمن مرقبي14217987

1795

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2156.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-21طرطوس10110031140فاطمه قاسمزينب جميل فارس14217988

1795

2
معهد1992-01-01طرطوس10010167655سعدهمايا وفيق ناصر14217989

المعهد التقاني 

الزراعي
الال64.6120140زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1795

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10160033727سوسنمحمود نسيم عبد القدوس14217990

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1795

4
الال280.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-12-20طرطوس10090065016نديمهنجال سليمان حسن14217991

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1795

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160130554هناء عبد الكريممريم محمد ونوس14217992

1795

6
معهد1987-11-20طرطوس10180001542رابياثوره جابر احمد14217993

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.8720080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1795

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-20طرطوس10160103059احكامياسمين محمد محمد14217994

1795

8
الال272.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-03-15طرطوس10030014694مطيعهريما محفوض سليمان14217995

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
3محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1795

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-19طرطوس05190010168حياةسلمى حبيب علي14217996

1796

0
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1721.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-30طرطوس10240016886كتيبهجلنار عباس عباس14217997

1796

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-27طرطوس10040002113هاجرحسبن محمد دغمة14217998

1796

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-11طرطوس10160033718نجاةديما نزار عبد القدوس14217999

1796

3
معهد1994-11-20حماه10020020597جناياتمروى كامل الهواري14218000

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.6120150

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1796

4
الال123.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-06-01طرطوس10010083800نديمه عبد هللامحيا جابر معال14218001

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1796

5
الال283.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-03-01طرطوس10250003019نوراندى عبد الكريم ابراهيم14218002

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1796

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-15طرطوس10090047157نديمهجوليت جابر بدور14218003

1796

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20طرطوس10090005507نديمهروعه جابر بدور14218004

1796

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-04طرطوس10160044854سميرهحال نديم مصطفى14218005

1796

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019991أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-06طرطوس10090099992رضاوسيم نائيف طياره14218006

1797

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-02طرطوس10280007969اميره عباسخلود جهاد حمود14218007

1797

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2074.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15طرطوس10030025722فاطمه ايزابيلفاتن عدنان عيسى14218008

1797

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-08طرطوس10170017505الهامرنا سليم حمزه14218009

1797

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20طرطوس10260025058زاهيهحسين علي الجمل14218010

1797

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1614.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020042586نجاةرهام مالك آغا14218011

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1797

5
معهد1997-01-02طرطوس10280005027ودادمحمود حبيب سعادات14218012

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.2520160تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1797

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06طرطوس10160103034احكامليديا محمد محمد14218013

1797

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2324.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-27طرطوس10020029202سماهراليسار محسن حسن14218014

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1797

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1985.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10020007582ميساءكنان علي عبود14218015

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1797

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-04طرطوس10220035840ختاممايا ياسر درويش14218016

1798

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-05طرطوس10170011797فلاير حمودنور أكرم شحود14218017

1798

1
الال256.0019990حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-09-11حماه05150104043مجيدامحمد سهيل سليمان14218018

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1798

2
وزارة الكهرباءالال292.0020023ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-01-01طرطوس10090082990سهاممنهل احمد البدوي14218019

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1798

3
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال117.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-02-26طرطوس10010084847حمامه غريبعدنان محسن عيسى14218020

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1798

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-03طرطوس10160118261سوسن ابراهيمعبد الحميد غسان الموعي14218021

1798

5
معهد1995-01-24طرطوس10090050792رندااحمد هيثم زود14218022

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6820160تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1798

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال2038.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-15طرطوس10160057284هيام حسينيارا محمد ابراهيم14218023

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1798

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-09طرطوس10230024677اميمهكناز عبد العزيز حبيب14218024

1798

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-18طرطوس10100007273اميرهعالء علي منصور14218025

1798

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2384.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-04-01طرطوس10180006101سحرغيث سعد عبود14218026

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1799

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-18طرطوس10160000363وصالسماح محمود رجب14218027

1799

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال1711.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-17طرطوس10160000390وصالبشرى محمود رجب14218028

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1799

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-15طرطوس10160063933جهينهريما دباح محمد14218029

1799

3
معهد1993-01-01طرطوس10090007022انعامعلي عماد عجيب14218030

المعهد التقاني 

الصناعي
الال78.9520120تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1799

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2584.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-31الالذقية06110043823مدلينغفران رائد ابراهيم14218031

1799

5
الال291.0019942حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1976-01-24طرطوس10160149899سميره عليفادي عيسى علي14218032

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1799

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01طرطوس10160020559ليلىمايا فجر محمود14218033

1799

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال1844.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-09طرطوس10160033271داللحال محمد حسين14218034

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1799

8
الال323.0020103تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1990-03-14طرطوس10160006403هدىعلي عيسى دال14218035

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1799

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1565.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-14طرطوس10260010705انيسهمايا ابراهيم محمد14218036

1800

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال204.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10220006152ثناءوالء بسام صالح14218037

1800

1
معهد1995-01-01طرطوس10240001486سحرنور محمود خضر14218038

المعهد التقاني 

الصحي
الال64.9520160صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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1800

2
الال2972.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-04-04طرطوس10160052774ربيحهعلي معال محمد14218039

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
وزارة الكهرباء1959

عامل مهني 

درجة أولى
1162

1800

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-28طرطوس10220045906لينداوسام عبد الحميد معال14218040

1800

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-11طرطوس10160032886غادةثراء سعد الدين عمر14218041

1800

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-10طرطوس10260010704أنيسه حسنوالء ابراهيم محمد14218042

1800

6
معهد1983-10-10طرطوس10010161301فاطمهنبال محمد صالح14218043

المعهد التقاني 

الطبي
660محضر مخبروزارة الدفاع661محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال79.8020040مخابر

1800

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2457.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-15حماه05020080155نهاعبير فواز المحمد14218044

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1800

8
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1577.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-02طرطوس10160055474امالعلي عبدهللا عبدهللا14218045

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1800

9
410كاتب ماليوزارة النقلالال259.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-11-29طرطوس10010026932غادهكامل علي سليمان14218046

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1801

0
الال2321.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20طرطوس10040026242اكتمالراما سليمان اسكندر14218047

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-08طرطوس10220012837مديحه محمودهناء سليمان بشير1801114218048

1801

2
الال3564.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-10طرطوس10090047049لينانورجين فايز شداد14218049

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1801

3
معهد1990-05-21طرطوس10010120322سهامشاديا علي مصطفى14218050

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال84.3920130أشعة

1801

4
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-07-01طرطوس10160152032لمياسميره احمد علي14218051

1801

5
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2203.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-20طرطوس10090047066لينا علينيرمين فايز شداد14218052

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1801

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-13طرطوس10010023846نعيمه الشيخسونيا علي حسن14218053

1801

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2416.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05طرطوس10030042224ماجدهكريس امين عبدو14218054

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1801

8
الال207.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-14طرطوس10160137686عائدة حصينيعلي حسين محمد14218055

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1801

9
معهد1997-02-07طرطوس10150015357رجاءحيان قيس اسماعيل14218056

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال66.4520200المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1802

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25الالذقية06100069562جميلهرهف مالك محفوض14218057

1802

1
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-07طرطوس10280016918سكرناديا حسن سلوم14218058

1802

2
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2965.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-02طرطوس10020002693ليلىوالء محمد خدام14218059

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1802

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال180.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-02-19طرطوس10040015270يمنامنال عدنان غنام14218060

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1802

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1287.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-11حماه05150069221ناريمانحال عيسى الصالح14218061

1802

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1986.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15طرطوس10090060850خديجهافراح سمير عبد هللا14218062

1802

6
الال144.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-15طرطوس10260000778نواليوسف علي محمد14218063

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

766 من 706صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1802

7
معهد1993-11-05طرطوس10160110060رابيةمروة مسعود ادريس14218064

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال84.3820130

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1802

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-02طرطوس10110002131حوريةوصال نمر شلهوم14218065

1802

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2234.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160114954مهاديانا منير علي14218066

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1803

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1842.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-27طرطوس10230014901فداءعمار اديب محمود14218067

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1803

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1973-10-20طرطوس10160155866زاهيهسعدى محمد اسعد14218068

1803

2
وزارة الكهرباءالال3386.0020172ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-06-20طرطوس10090008873ازدهارعروه علي سليمون14218069

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1803

3
معهد1996-05-30طرطوس10220027258ابتسامأحمد محمد سلمان14218070

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال65.8520192

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1803

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2305.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10090078699فاطمهمندى سهيل ملوك14218071

1803

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10170022350سميرهريم خليل ديب14218072

1803

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10160152502نجالء عنجاريرانيا نهاد علي14218073

1803

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1747.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090075576زينبيارا ماجد ملوك14218074

1803

8
وزارة الكهرباءالال2958.0020192ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-08-25طرطوس10100017644رجاءمحمد هيثم حسن14218075

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1803

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020018أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-25طرطوس10090018434صباح منصورايمن عزيز صالح14218076

1804

0
معهد2001-08-02طرطوس10050014070هياماسماء منير هدبه14218077

المعهد التقاني 

الصحي
الال77.2120210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1804

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08طرطوس10220025486هيام عليمحمد بسام حسن14218078

1804

2
الال325.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-09-25طرطوس10010037105ماريهسوسن محمد اسماعيل14218079

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
1162

1804

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2529.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-15الالذقية06100089946احسانسهام علي حسام الدين14218080

1804

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2260.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-20طرطوس10010154563سميحهمريم عزيز عبود14218081

1804

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-23طرطوس10040026857ندىاميره ابراهيم حمد اسماعيل14218082

1804

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160075122خديجههويدا عبد الكريم ديب14218083

1804

7
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2304.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010090643كوثررهف محمود حسن14218084

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1804

8
معهد1988-03-27طرطوس10010014168نهالشيرين وجيه ابراهيم14218085

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال71.5720080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1804

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01طرطوس10010068633هدى عيسىضحى محمود خليل14218086

1805

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-11طرطوس10240014506وجيها سعديارا سمير سعد14218087

1805

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1363.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-11طرطوس10010133114يمننور يسام محمد14218088

1805

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-25طرطوس10010093666يمنىرهف محمود داود14218089
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1805

3
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2348.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-06طرطوس10030006263هيفاء بلقيسآية ماجد ميهوب14218090

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1805

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-20طرطوس10160037856انشراحرنيم آصف ناصر14218091

1805

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160065428اكتمال محمدنوار جهاد سعود14218092

1805

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال1935.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-01طرطوس10010093657يمنىنغم محمود داود14218093

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1805

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-26حماه05190008889وسامةصبا منذر صموعة14218094

1805

8
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2444.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10110034555منيرةآيه محمد محمود14218095

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1805

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15طرطوس10160133384عائدهفرح غسان ابراهيم14218096

1806

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس04040018344ليالرنا عيسى خوري14218097

1806

1
الال334.0020116التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1993-01-02حمص04220009154زهرمقداد محمد بركات14218098

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1806

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-19طرطوس10160036988جميلهلميس حسن محمد14218099

1806

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29طرطوس10010065930فدوىنيرما حسين عبد الهادي14218100

1806

4
معهد1986-04-20طرطوس10090113341اسمهانلما نبيه سميا14218101

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال71.7220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1806

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10090001783منى محمدسحر عدنان شيحا14218102

1806

6
الال2201.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10020025389سعدهرنيم زهير علي14218103

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1806

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010141138ربيحه تليجهمحمد جميل ديوب14218104

1806

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20طرطوس10160005090زوغنده محمدجميله زين العابدين الحساب14218105

1806

9
الال311.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-06-22طرطوس10220021241نهى بدرانجنان عبد الرحمن عبدالرحمن14218106

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل 

مخططات
1012

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1807

0
معهد1994-04-22طرطوس10280014463عاصيهعلي عيسى علي14218107

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال64.9820174

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

شبكات
383

1807

1
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1795.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-31طرطوس10230013682إلهامرهف عيسى الشمالي14218108

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1807

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-09طرطوس10040000964يمنرند عماد علي14218109

1807

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال2186.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10030017079ناديارهف مصطفى الشيخ14218110

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1807

4
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1821.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-24طرطوس10090027600سوزانوئام محمد اسعد14218111

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1807

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-22طرطوس10220020907فاطمهرقيه علي خضر14218112

1807

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10270012679يسرىندى سهيل منصور14218113

1807

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-30طرطوس10090014891رغداءهبه عصام عون14218114

766 من 708صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1807

8
معهد1980-07-03طرطوس10220003403صديقهنهى محمود الحلو14218115

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال78.0020010معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
وزارة الصحة634

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1807

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-12-15طرطوس10040003393شذارنده عدنان علي14218116

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1808

0
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2620.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10طرطوس10260020514يسرىهيا سمير وسوف14218117

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1808

1
معهد1975-05-01طرطوس10160000758كوكباحمد علي رجب14218118

المعهد التقاني 

الصناعي
الال49.7220012ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

384فني صيانة ميكانيك

1808

2
نعمال340.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-05-01طرطوس10160077479غزالهسالم حسن داود14218119

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1808

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-12-15طرطوس10220014668هاجرثراء عيسى مرعي14218120

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1808

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-01طرطوس10010151515دوله طريفيصبا رمضان سليم14218121

1808

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-21طرطوس09010037483نضرهأحالم بديع نيوف14218122

1808

6
معهد1989-01-14طرطوس10010028407روسيادعد علي عيسى14218123

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال61.6020100

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1808

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02طرطوس10090053029وفاءريمه علي نيوف14218124

1808

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-09طرطوس10130011841نداء الجرديمنال حسن خضر14218125

1808

9
معهد1974-07-22طرطوس10260017127وفاءفائد جودات علي14218126

المعهد التقاني 

الهندسي
الال61.0419953إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
6مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

1809

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20طرطوس10170032941داللامل معين حمود14218127

1809

1
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2945.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01طرطوس10150008947يسرىإناس احمد يونس14218128

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

1809

2
معهد1998-04-18طرطوس10160136189فائزهايهاب يونس ونوس14218129

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.9820183تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1809

3
الال3075.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-03-12طرطوس10270006092مديحهابراهيم عبد المجيد العلي14218130

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1809

4
معهد1988-04-27طرطوس10010020280منىريم ياسين محمد14218131

المعهد التقاني 

الزراعي
الال62.2120130زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1809

5
الال2142.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-05طرطوس10020002495عائدهليال علي الظماطي14218132

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1809

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04120003718ملكيوفاء عباس ديبو14218133

1809

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال198.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-21طرطوس10110027866ناديامروى كاسر اسماعيل14218134

1809

8
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2445.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس06010057660رال يونسعال احمد خير بك14218135

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1809

9
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2158.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-03-07طرطوس10020038577املمصطفى عماد زيدان14218136

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1810

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10طرطوس04010011050عبيرساندي علي سليمان14218137

1810

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-22طرطوس10230008865هناءأريج انور صالح14218138

1810

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2337.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-27طرطوس10250006979وسامبلسم حيدر حسن14218139

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1810

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020021أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-23طرطوس10010101231مطيعه عالنمحمد احمد عالم14218140

1810

4
411كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس10140013599ليلىسراب علي جنود14218141

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1810

5
معهد1997-01-17طرطوس10020006148فاديهنسرين شعبان خضر14218142

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.2920170تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1810

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10طرطوس10260004584درنجهشاديا محمد سليمان14218143

1810

7
412كتاب اولوزارة الماليةالال148.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-06-01حماه05200039753لطوفلبنى علي محمد14218144

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1810

8
الال284.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01إدلب07120017120انعاملبانة محمود األحمد14218145

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1022

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1810

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10130011642نداءمها حسن خضر14218146

الال238.0020030الكترونثانوية صناعةثانوية1983-03-20طرطوس10030043755سعادعبير عبد الكريم اسماعيل1811014218147
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2685.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-08طرطوس10160035411وفاءمحمد عيسى خزامي1811114218148

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10130011647نداءمنى حسن خضر1811214218149

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-05الالذقية06090066139سهيالهناء عبد هللا ابراهيم1811314218150

510كاتب ضبطوزارة العدلالال1613.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10020010395سميرهمحمد محسن محمود1811414218151
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-06طرطوس10010072912جنانعال جمال محمود1811514218152

412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال211.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-07طرطوس10100020583فردوسداليا مدحة حمود1811614218153
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1983-08-17طرطوس10040011779سلمهعزام وجيه بركات1811714218154
المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.6220040تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01طرطوس10040026013اكتمالسلمان محمود اسكندر1811814218155
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1836.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-09طرطوس10260031460سهير سلمانمحمد عبد الكريم سلمون1811914218156
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1812

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-05طرطوس10260009370حمامه سلمانسوسن علي سلمان14218157

1812

1
411كاتب اولوزارة الماليةالال1710.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-13طرطوس10090106245كوثرريماز عبد المنعم شداد14218158

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179
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1812

2
معهد1999-11-07طرطوس10010064830نجوىاحمد سليمان علي14218159

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.7920210تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1812

3
وزارة الكهرباءالال339.00200210كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-01-04طرطوس10270003370نجوىوائل محمد لميا14218160

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1812

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-02طرطوس10020017391هدىرال يوسف سلوم14218161

1812

5
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال184.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-04-19طرطوس10040016112عبيرلمى حسن حسامو14218162

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1812

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10010038727ليلىلجين جهاد اسماعيل14218163

1812

7
معهد1981-01-10طرطوس04120047408فوزيهنهله سهيل الشمالي14218164

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7020000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1812

8
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2536.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-24طرطوس10220005779صفاءحال محمد برشيني14218165

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1812

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-01طرطوس10160048560داللربوع سلمان ابراهيم14218166

1813

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال275.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-21طرطوس10010009183لوراحنين علي خليل14218167

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1813

1
الال1685.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-20طرطوس10160096354غاده عليعلي محمد محمد14218168

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1813

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال128.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-07-20طرطوس10010001065تركيةريم يوسف حماد14218169

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1813

3
معهد2000-02-15طرطوس10220043721هياميزن ناصر مرهج14218170

المعهد التقاني 

الصناعي
الال85.2520200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1813

4
معهد1990-11-16طرطوس10180000200هياميارا نمر خضر14218171

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.8520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1813

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال2384.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-01طرطوس10160082482يسرى راعيندى علي محمد14218172

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1813

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05050047497منىرشا غسان المحمد سركل14218173

1813

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال2173.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10160082470يسرىغنى علي محمد14218174

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1813

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-10طرطوس10240010739مونامها عزيز حسن14218175

1813

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1873.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-09-15طرطوس10270007635عواطفنسرين علي احمد14218176

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1814

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10010003578نجاحرنيم مطيع ابو سليم14218177

1814

1
معهد1994-01-27طرطوس10020012015بهيجهمايا حسن حمدان14218178

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.1120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1814

2
معهد1999-01-20طرطوس10010077858راشيلسام اكرم احمد14218179

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.8320211تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1814

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال195.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-16طرطوس10010046113صبا محمدساره علي علي14218180

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1814

4
الال194.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01طرطوس10250007688هندباسل نديم سليمان14218181

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1814

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2160.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس04120062574ميادهزينا سعد علي14218182
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1814

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020028921يسرىمحمد محسن ديب14218183

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1814

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-05طرطوس10250002797فاديهثراء دحام ديب14218184

1814

8
معهد1998-06-17طرطوس10090038781نجيبهحيدر عمران حمود14218185

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
وزارة الصحةالال72.6520183

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1814

9
الال2657.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-03طرطوس10040015963نايفهريم ياسر حسين14218186

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1815

0
الال3442.0020133التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1994-01-04حلب02010011972امينه عبد القادرمحمود رمضان عبد القادر14218187

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

1815

1
معهد1986-01-10طرطوس10090116793نبيلهنجيبه اسعد صيوح14218188

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.7020070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1815

2
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2077.0020188أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-13طرطوس10110030833اكتمالعلي محمد عيرون14218189

1815

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160013165نسرينزينب فادي جاموس14218190

1815

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-20طرطوس10280000434حميدهسوسن علي خليل14218191

1815

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال224.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-05-01طرطوس10090058132ضواروان جابر احمد14218192

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1815

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01طرطوس10140013206خديجهفداء محمد عثمان14218193

1815

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01طرطوس10090058317ضوا درويشراما جابر احمد14218194

1815

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-12طرطوس10040002538بدريههبه حسن عبد الرحمن14218195

1815

9
الال3124.0020144تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-03-24طرطوس10010112261هنامحمد احمد علي14218196

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1816

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-14طرطوس10090049567غادهريم مطيع عبدهللا14218197

1816

1
معهد1993-08-31طرطوس10160101819هيامريم هيثم أحمد14218198

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.5320140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1816

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15طرطوس10090009081مريمهديل احمد سمعول14218199

1816

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10090048706اميرههبه ضيا عباس14218200

1816

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-08طرطوس10010079963اسيايارا عيسى محمد14218201

1816

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال111.0019910علميثانوية عامةثانوية1973-11-22طرطوس10090060456مطيعهمريم شاويش شاويش14218202

1816

6
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-23حمص04170075299سماهرماهر غسان السلوم14218203

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1816

7
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-28طرطوس10160120753رويدا نصرعال عادل ابراهيم14218204

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1816

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-13طرطوس10020024501اميرهنوار آصف درويش14218205

1816

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20طرطوس10010164801ازدهارصفاء فواز سالمي14218206

1817

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-09طرطوس10260020981زكية وسوفسها علي حمدان14218207

1817

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2021.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-12-29طرطوس10010104693سالمساندي محسن عيسى14218208

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1817

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-15طرطوس10090046903صديقه ديبمحمد معين نيوف14218209

1817

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-03طرطوس10090059662باهيهبنان يونس صالح14218210
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1817

4
معهد1984-08-01طرطوس10160051425وفاءمنى شعبان علي14218211

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال67.1920070اإلنشاءات العامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1817

5
معهد1996-01-01طرطوس10020020930عائدهجميله سلمان علي14218212

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال69.6820160تجاري مصرفي

1817

6
الال225.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-21طرطوس10260030332سميرةعلي محمود يوسف14218213

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1817

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1884.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10090001041يسرىاحمد علي فاته14218214

1817

8
الال2350.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-03طرطوس10020000035زبيده سليمانمايا مدين دكروج14218215

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مستثمر 

حاسوب
1023

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1817

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-28حماه05180026061نجاحسمر سلمان عيسى14218216

1818

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-21طرطوس10160037893سميرهرنا حسن حسين14218217

1818

1
معهد1978-08-08طرطوس10160123395جميلههويده امين ابراهيم14218218

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال70.3719990سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

117عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1818

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-14طرطوس10160022824صديقه سليمانفراس نديم سليمان14218219

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1818

3
الال292.0019980ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1980-12-01طرطوس10160075595ماريهمنال عزيز بلقيس14218220

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1818

4
معهد1995-12-13طرطوس10160134522مهاريم عدنان يوسف14218221

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.5920160تأمين

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

1818

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-20طرطوس10260025016هاجرأروى محمد الجمل14218222

1818

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020019أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10260037761شفيقهغالب موسى عمران14218223

1818

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020043علميثانوية عامةثانوية1986-09-02طرطوس10160064601سميحهنديم محمود عياش14218224

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1818

8
الال1913.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-31طرطوس10250008921نوالريم سمير اسماعيل14218225

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1818

9
الال282.0020054ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-10-09طرطوس10260022634جهينهسامي محمود سليمان14218226

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
وزارة الكهرباء1005فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1819

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-07طرطوس10040023679انيسههيام محمد حمد14218227

1819

1
معهد1992-10-01طرطوس05190000572رئيفةروان نبيه فياض14218228

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال68.7520150عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1819

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-25طرطوس10010138826هند الجرديمحمد يونس ابراهيم14218229

1819

3
معهد1993-07-11طرطوس10280006719غادهغيث وهيب جمعه14218230

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

الال67.8920155الطاقات المتجددة

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1819

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-27حمص10240006240بديعهسلمى جودت فالره14218231

1819

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال227.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-01طرطوس10090051458نوالوليد محمد عزو14218232

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1819

6
معهد1989-04-17طرطوس10160114380اميرهحازم عدنان عباس14218233

المعهد التقاني 

الهندسي
الال62.7520123المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
408طبوغرافيوزارة النقل4مراقب فني
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1819

7
الال2572.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10020018106يسرى حسانرنيم محمد ابراهيم14218234

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية372

1819

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2645.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-17طرطوس04030010039هدىهديل علي علي14218235

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1819

9
معهد1991-05-21طرطوس10100019843تراثعمار يوسف صالح14218236

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3420130تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

379فني كهرباء

1820

0
معهد1999-01-01طرطوس10270007934سونيامي تيسير سليمان14218237

المعهد التقاني 

الصناعي
الال73.6020180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1820

1
معهد1982-04-28طرطوس10260004636وفاءرواد عدنان يوسف14218238

المعهد التقاني 

الصناعي
الال81.0320020تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1820

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01طرطوس10010020422عفاف ابراهيمرنا محمد محمد14218239

1820

3
وزارة الكهرباءالال242.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-12-01طرطوس10220011688سحررامي غازي حسن14218240

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1820

4
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1775.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-11طرطوس10160104710سجى عباسداليا علي درويش14218241

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1820

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10270009534عبير الشيخ حسن نصرمي محمد عمران14218242

1820

6
معهد2002-01-15طرطوس10040003355غيثاءياسمين عقيل منصور14218243

المعهد التقاني 

الصحي
الال73.7920210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1820

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10010124280سميرهزينه انيس طوفان14218244

1820

8
510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020076أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10040002432سعادمحمود هاشم اسماعيل14218245

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1820

9
معهد1981-07-10طرطوس10110007135بهيجههالة عيسى عساف14218246

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.4520010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1821

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2367.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-10طرطوس10160079173الهامرشا محسن درغام14218247

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

معهد1992-04-24طرطوس10260037055احسانعروه يونس أسعد1821114218248
المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.5020129تصنيع ميكانيكي

وزارة الموارد 

المائية
807فني

وزارة الموارد 

المائية
809فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1821

2
معهد1998-02-18طرطوس10010137576الهامراما ابراهيم غانم14218249

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال69.2420190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1821

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2203.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160079155الهام ناصرغنى محسن درغام14218250

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1821

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1507.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-18طرطوس10090113547منال منصورريم سامر عثمان14218251

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1821

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-04حلب02190070058امينه محمدفلاير حسن فارس14218252

1821

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1412.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16طرطوس10250006054انتصاررزان حسين برهوم14218253

1821

7
معهد1993-01-01طرطوس10230024167سهيالعلي بسام احمد14218254

المعهد التقاني 

الزراعي
الال61.9820146زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377
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1821

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال1584.0020134علميثانوية عامةثانوية1994-04-03طرطوس10160098041اميرهعلي سلمان سليمان14218255

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1821

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال1677.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-03طرطوس10130011944عبير دالمايا ياسر زغيبه14218256

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1822

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-14طرطوس10010065263مريمرنا محمد سالمه14218257

1822

1
الال1632.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-20طرطوس10130016038صفاءحنان حاتم ميا14218258

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1822

2
معهد2002-01-01طرطوس10130011942مجيبهحيدر صالح زغيبه14218259

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.1320210تبريد وتكييف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1822

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-19طرطوس10270012213سفيره عيسىآالء مرهج حسن14218260

1822

4
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال152.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-07-28طرطوس10240004698ازدهار وسوفاياد محمد خضور14218261

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1822

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2323.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-23طرطوس10220043173سهامميس عمار يوسف14218262

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1822

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01طرطوس10020028998ليلىعبير احمد يوسف14218263

1822

7
الال3336.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-18طرطوس05150009065فاطمهايمان احمد الحوري14218264

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
11محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
2محاسب

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1822

8
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1632.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-07طرطوس10220037758زهور ابراهيمنورى سجيع عثمان14218265

1822

9
وزارة الكهرباءالال3013.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-10-03طرطوس10280018513نهادجعفر نديم القاضي14218266

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1823

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-13طرطوس10160107334نجال ديوبناريمان بدر اسعد14218267

1823

1
معهد2000-10-01طرطوس10160083046ابتسامحيدر احمد علي14218268

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.2820220زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1823

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-04-01طرطوس10160002607خديجهرحاب منصور علي14218269

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1823

3
معهد1994-07-21حمص04150000826فلايرريم سهيل زريبي14218270

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.6220150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1823

4
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1752.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-25طرطوس10090128479نهاسالفة ابراهيم فياض14218271

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1823

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-27طرطوس10160036192خضره عبد الحميدصفاء محمد امين14218272

1823

6
الال3009.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-03-26طرطوس10130010505فاديا حرباحيدر مفيد زغيبه14218273

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني درجة 

أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1823

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-27حماه05190004552فاطمهعزالدين عزالدين شدود14218274

1823

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال3470.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-25طرطوس10010152055عبير شاحوطروز جميل شقره14218275

1823

9
معهد1995-01-08طرطوس10160035789سميرهيوسف محمد عباس14218276

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.4520140مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1824

0
الال2155.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-05طرطوس10220035867رحابراسل احمد درويش14218277

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1002جندي إطفاء

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية1176
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1824

1
الال2977.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-08-25طرطوس10120003158نايالمنى حسن مريم14218278

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1824

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-08-22طرطوس10160033295فايزهعلي احمد حسين14218279

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1824

3
411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال2389.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-01حماه05150021150داللمحار المارد ابو عبد هللا14218280

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1824

4
معهد1980-04-02طرطوس10030010533سعادأيهم يوسف داؤود14218281

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال56.4220033

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1824

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2049.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-13طرطوس10010007998امل عيسىنسرين يوسف احمد14218282

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1824

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020090علميثانوية عامةثانوية1976-09-10طرطوس10040004737نديمهعماد محمد علي14218283

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1824

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال1594.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حلب02010094208صبيحه دعدوشسدرا يحيى صالحه14218284

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1824

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1925.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-24طرطوس10260036619مها عيزوقيكاترين مهدي يوسف14218285

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1824

9
معهد1999-03-01طرطوس10260008707مريمرنا هيثم شاهين14218286

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال74.4420200تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1825

0
الال1727.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160142971هويدههادي رامز اسعد14218287

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1825

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10160052837وفاء رمضانعال ابراهيم ملحم14218288

1825

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-02طرطوس10160093372عبيررهام محمود يونس14218289

1825

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-18طرطوس10220034168انعاممحمد وهب خطيب14218290

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1825

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-20طرطوس10240021596كوكب نصرنسرين نعمان حمدان14218291

1825

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-09طرطوس10260037727منىريم منذر ابراهيم14218292

1825

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-25طرطوس10040007711سهامنورا كنج الكنج14218293

1825

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حلب02040473184هنادي مهمالتوالء عبدهللا قبنض14218294

1825

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2390.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010135817باسيل عبدوميس محمد عبد الهادي14218295

1825

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1422.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-02طرطوس10030025950رزان نظامسلمى ابراهيم بالل14218296

1826

0
410كاتب اولوزارة الماليةالال1914.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160067757هدىهبه علي جبور14218297

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1826

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020054أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-30طرطوس10050001769آسيا ونوسعلي جمال اسماعيل14218298

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1826

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-27طرطوس10010183711ساميهنور آصف اسمندر14218299

1826

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-14طرطوس10010004132فاطمهتمام بهجت شحود14218300

1826

4
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2811.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-06حمص04010915286نسريننغم حسين سليمان14218301

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1826

5
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1782.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-10طرطوس10160138482فاطمه محمدهديل ناصر عمران14218302

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1826

6
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2131.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-07طرطوس10160138510فاطمةمايا ناصر عمران14218303

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1826

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-19طرطوس10050008529عطوفعبير يوسف حسين14218304

1826

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160067743هدى غانمهيا علي جبور14218305

1826

9
الال3605.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01حمص04010915287نسرينبتول حسين سليمان14218306

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1827

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-15إدلب07180039677وليدهمحمود ديب عباس14218307

1827

1
معهد1998-04-20طرطوس10110015027نهلهراما علي سليمان14218308

المعهد التقاني 

الصحي
الال74.2620190طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1827

2
معهد1985-01-01طرطوس10090012616ساميهاليان جابر ضاحي14218309

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.2020040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1827

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-13طرطوس10140005285المازهفرات ابراهيم حميدي14218310

1827

4
414كاتب اولوزارة الماليةالال233.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-05-01طرطوس10010109518ازدهارختام محمد احمد14218311

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1827

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال2457.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-08طرطوس10010006664سهامعال ضياء الدين عيسى14218312

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1827

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-30طرطوس10260017329فاطمهفداء علي حسون14218313

1827

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-08طرطوس10220020567فاطمهمها سليمان صالح14218314

1827

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-12طرطوس10230000610جولياناعلي سلمان شوباصي14218315

1827

9
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1794.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04010904810اميمهيوشع شعيب االحمد14218316

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1828

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-20طرطوس10040009692بديعهسمر محمد شاهين14218317

1828

1
410كاتب اولوزارة الماليةالال2159.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-16طرطوس10160127884جمانه دعتورريم علي احمد14218318

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1828

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20طرطوس10040026138لينا غانمهديل حسان خليل14218319

1828

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020055أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25طرطوس10170015964تمام األسعدهاني محمود جبريل14218320

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1828

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10220001215احالمديمة نصر حسين14218321

1828

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10220039317اميرهرؤى حليم شدود14218322

1828

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-25طرطوس10270006982زوات اسعدهبة علي الخطيب14218323

1828

7
معهد1985-09-01طرطوس10180001654رابياسوسن جابر احمد14218324

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3220080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1828

8
الال355.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-06طرطوس10160080283سميرهريما محي الدين احمد14218325

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1828

9
الال2726.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-04-08حماه05180012876ندى ديبمايا مصطفى زعزوع14218326

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق
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1829

0
الال2107.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01طرطوس10020012052سامياحنين محمد محمد14218327

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1829

1
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2245.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-20طرطوس10160105898منالغروب محمد محمد14218328

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1829

2
الال262.0019960حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1978-01-21طرطوس10030016868حليمهفادي علي حسن14218329

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام
1050

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1053مدرب  صحية

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1829

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-12طرطوس10250009782غادهغنوة محمد علي14218330

1829

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-17طرطوس10160151392سهامليال علي ابراهيم14218331

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1829

5
الال2562.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-11-10طرطوس10160032597فتاةحسين عزالدين محمد14218332

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1829

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-05طرطوس10160014780ضياء سعودمي حسين الحساب14218333

1829

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-22طرطوس10040005684امل سالمهحسام عساف كناج14218334

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1829

8
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010122709منى عثمانالروسا حازم الخضر14218335

1829

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20طرطوس10130012399فتاة حسينهدعاء محمود حسينه14218336

1830

0
معهد1998-04-15طرطوس10160073326ليلىريم محمد مهنا14218337

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال64.9420210

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1830

1
الال3182.0020170اتصاالتثانوية صناعةثانوية1998-01-30طرطوس10260034224نجوىعلي حاتم سليمان14218338

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1830

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2234.0020143علميثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10040024214ليلى منصورمحمد عماد كناج14218339

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1830

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2203.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-21طرطوس10160151390سهاملجين علي ابراهيم14218340

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1830

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-19طرطوس10160032523نبيلهنور علي بشالوي14218341

1830

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال1661.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-08الالذقية06110043825مدلينابراهيم رائد ابراهيم14218342

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

414كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1830

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-23طرطوس10090029008فاطمهسميره علي ملوك14218343

1830

7
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-12-02طرطوس10230024595هدى حسنريما محمد حسن14218344

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1830

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-17طرطوس10030025794سالمفيروز صالح داود14218345

1830

9
معهد1994-01-25طرطوس10160112325ذكيهعلي جمال شعبان14218346

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال66.3120184معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
635مساعد فني أولوزارة الصحة634مساعد فني أولوزارة الصحة1131

1831

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-04طرطوس10160059963رويده الحميديانا غسان ابراهيم14218347

409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال262.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10090050059مها إبراهيمنور الهدى اديب العاتكي1831114218348

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1831

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-29طرطوس10160035512يسرى حبيبأماني رياض ونوس14218349

766 من 718صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1831

3
معهد1996-01-20طرطوس10280014483ناديارهف محمد علي14218350

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال69.9320160أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1831

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-18طرطوس10260027982اميرهتهامه سمير نده14218351

1831

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1831.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-24طرطوس10220005106اسمهان يوسفجوسلين علي حسين14218352

1831

6
الال124.0020027أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-05طرطوس10040020244رغيبهنواف محمد سلوم14218353

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1831

7
معهد1997-01-01طرطوس10240000617جهينهنور علي أسعد14218354

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال75.1320160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1831

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس04120087362فاطمه سعيدعليا ابراهيم سعيد14218355

1831

9
الال3374.0020146كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-09-11طرطوس10020010081غيثاءفادي غسان ابو الزلف14218356

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني 

درجة أولى
218

1832

0
وزارة الكهرباءالال3700.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-15طرطوس10030004872إناس سعدهفاطر عصام شاش14218357

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1007فني كهرباء

1832

1
معهد1985-03-16طرطوس10090028682مرياناريم يوسف حسين14218358

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.8820060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1832

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال1968.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10090037562غيداءغنوه مفيد ذنوب14218359

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1832

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-18طرطوس06100000057ابتهاج عيسىأناس محمد محمد14218360

1832

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1546.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-31طرطوس10240000673منالأريج وفيق أسعد14218361

1832

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-30طرطوس10010142892هيام الباروديأالء بشار ابراهيم14218362

1832

6
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-26طرطوس10030030777نظيره ابراهيمحماده حليم اسماعيل14218363

1832

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.00201710أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20طرطوس10020037184روضهزين بدر علي14218364

1832

8
معهد1973-01-15طرطوس10010037809عزيزهعنايه محمود ابراهيم14218365

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال55.6019950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1832

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-25طرطوس10090098292نجاحمارلين عقل حمدوش14218366

1833

0
معهد2000-09-25طرطوس10160049046فيروززينب شبلي سليمان14218367

المعهد التقاني 

الصحي
الال63.3320210صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1833

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1565.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10090086125سامياجودي عبد الرحمن صيوح14218368

1833

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10030013677فدوى احمدإيفا نادر قاسم14218369

1833

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20طرطوس10020028770جميلهزهره محسن خضور14218370

1833

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04طرطوس10020001688نهال عليدعاء سهيل احمد14218371

1833

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-22طرطوس10160085011غصونريم ابراهيم امون14218372

1833

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01طرطوس10250004277منالية محمدمروى معال ديب14218373

1833

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-12طرطوس10250005723شاديالمي ياسين مكين14218374

1833

8
معهد1988-01-02طرطوس10110001107أمينةعال بسام طريفه14218375

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.4420070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1833

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال212.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-04-17طرطوس10270019707هناءرهام علي عمران14218376

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1834

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-25طرطوس10140013088سلمى ابراهيمنعيمه علي ديوب14218377

1834

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020046أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-01طرطوس10090055705جميلهماهر حبيب درويش14218378

1834

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020051أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-30الالذقية06110054456صديقهاحمد محمد خليل14218379
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1834

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-06طرطوس10160077753ليلىزينب علي حمود14218380

1834

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10110015902الهام زهرهآالء اهاب اسبر14218381

1834

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-07طرطوس10090056790ليلىبراءه رمضان عطيه14218382

1834

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1811.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10280009672سجيعه يونسفاتن احمد احمد14218383

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1834

7
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2684.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-01طرطوس10160130805سميره حسنلجين منير مصطفى14218384

1834

8
معهد1991-10-02طرطوس10180009561ماجدولينهبه خليل ابراهيم14218385

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال70.8020110

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1834

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160094629صباحليال ابراهيم خليل14218386

1835

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2296.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-01طرطوس10010073827عدلهغفران سلمان العجي14218387

1835

1
الال381.0020004حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-11-14طرطوس10260003170ليلى اسماعيليامن علي عباس14218388

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

1835

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال265.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-09-13طرطوس10010040464حياةفاديه محمود غانم14218389

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1023مستثمر حاسوب

1835

3
معهد1999-01-15طرطوس10280011692اعتدالهديل اسماعيل عبد هللا14218390

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال74.0420200مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1835

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15طرطوس10010110301عزيزهعلي محمد ديوب14218391

1835

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01طرطوس10250010270آمنةمنال عبد الرحمن سليمان14218392

1835

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال176.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-03-01طرطوس10220017541سهام ابراهيمداليا محمد محمد14218393

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1835

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02طرطوس10010093608نهالعال علي درويش14218394

1835

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08حمص04220000312شفاءهبه عيسى الجمعه14218395

1835

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال185.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-11-08طرطوس10090043164هيامفرح سمير شاهين14218396

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1836

0
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2418.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-12-01طرطوس10160146157مسيره الظماطيهديل علي حمود14218397

1836

1
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2133.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-10طرطوس10040024423فاتنبراءة ياسر ابراهيم14218398

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1836

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال142.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-05-11طرطوس10030024302جهيده حبيبنسرين تاج الدين حسن14218399

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1836

3
معهد1998-01-01طرطوس10020023819ميساءماهر مظهر ابراهيم14218400

المعهد التقاني 

الصناعي
الال77.1420170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1836

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2222.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10160083733عائده محمدروان نضال حسن14218401

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1836

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01طرطوس10020025096اميره الحجكارال محسن خليل14218402

1836

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10020026583هناءهال محمود بدره14218403

1836

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10170036563مريمعفراء نزار عبد هللا14218404
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1836

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال191.0020031علميثانوية عامةثانوية1985-11-10طرطوس10010038039مريمنسيم سمير قاسم14218405

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1836

9
معهد1994-04-23طرطوس10090015070ابتسامبلسم عز الدين شريف14218406

المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال71.9320140تخدير

1837

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1941.0020160علميثانوية عامةثانوية1988-10-24طرطوس10220040579نوالغنى عماد يونس14218407

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1837

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-20طرطوس10010050199هناءثناء هيثم احمد14218408

1837

2
الال278.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-11-04طرطوس10160044829بديعه عيدابراهيم يونس مصطفى14218409

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الكهرباء1024فني كهرباء
عامل مهني 

درجة أولى
218

1837

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال242.0020082علميثانوية عامةثانوية1990-01-25طرطوس10280008878وجيههعامر احمد شاهين14218410

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1837

4
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-07-05طرطوس10010041913هناءالرا نزيه الحاره14218411

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1837

5
الال2735.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-07-20طرطوس10150006104هيامجوليت طالل أحمد14218412

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1837

6
معهد1984-09-10طرطوس10140010463ربيحهعال عابد رقيه14218413

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.5820040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1837

7
411كاتب اولوزارة الماليةالال2213.0020146علميثانوية عامةثانوية1995-03-23طرطوس10090049190رانياعلي قيس سويدان14218414

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1837

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01طرطوس10240010127احالم ابراهيمميال محمود ابراهيم14218415

1837

9
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال137.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-04-10طرطوس10090034633وهيبه عيودمحمود يوسف زاهر14218416

1838

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1803.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-04طرطوس10160124449مياده عبد الرحمنميسا مالك محمد14218417

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1838

1
14218418

جعفر                            

                   عماد أحمد
وزارة الكهرباءالال3031.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01طرطوس10150005553ميسون

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1838

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2166.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010078093نجاةزينب محمد سليمان14218419

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1838

3
معهد1979-06-15طرطوس10010123001دولترانيا احمد بودي14218420

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال73.5819990

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1838

4
معهد1989-01-31طرطوس10090028611لواحظنسرين محمد احمد14218421

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال63.5620110أسواق مالية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1838

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1708.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-19طرطوس10110033641غاده ابراهيمأليسار بدر ابراهيم14218422

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1838

6
معهد1993-06-05طرطوس05190005119انعامرنيم ماجد اسماعيل14218423

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5620140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1838

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-25طرطوس10010137910ودادجانيت حسين قاسم14218424

1838

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04120004458فاتنياسمين ياسين اليوسف14218425
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1838

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-13حلب02010202125فضيلهايمان محمد عالم14218426

1839

0
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2248.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-23طرطوس10100029454هيام هديهرغد علي سليمان14218427

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1839

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05طرطوس10020028690ساميه يوسفوفاء محمود نجمه14218428

1839

2
معهد1993-08-14طرطوس10020017700سالمشرين عبد الكريم سليمان14218429

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.6420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1839

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2168.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10040024317سهام خضورأحمد محمد رجب14218430

1839

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-07طرطوس10160105475تمرهامل علي شدود14218431

1839

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1497.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10020017360ثناءمحمود علي سليمان14218432

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1839

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال125.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-09-14طرطوس10110033271ترياقغاده محمد ابراهيم14218433

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1839

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020096أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-19طرطوس10240019042سهامعلي حكمت احمد14218434

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1839

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال126.0020000علميثانوية عامةثانوية1977-10-24طرطوس10020028947ليلى نجمهبشرى احمد يوسف14218435

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1839

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-25طرطوس10010102976زينهنيرمين ابراهيم ابودياب14218436

1840

0
معهد1989-04-01حمص04040001649ابتسامسحر خضر ديوب14218437

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0520120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1840

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10010102974زينه حمودجمانه ابراهيم ابودياب14218438

1840

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10030038324فداءدينز سامر حيدر14218439

1840

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-21طرطوس10040001133حياة سليمانعبير محمد سليمان14218440

1840

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25طرطوس10020021584سالمريم علي عيشه14218441

1840

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-13طرطوس10100030011سميرهلينا محمود علي14218442

1840

6
معهد1993-01-04طرطوس04040010728انعامالرا غازي ضاحي14218443

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.1520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1840

7
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال124.0020014علميثانوية عامةثانوية1982-04-26طرطوس10160105789حميده شعبانسامي معال شعبان14218444

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1840

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020013أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-05الالذقية06110038798حسنهمحمود جحجاح ابراهيم14218445

1840

9
معهد2000-01-12طرطوس04040013103حنانزينب راشد أسعد14218446

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.8820200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1841

0
الال2889.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-05-01طرطوس10160062574عزيزةلبانة محمد علي14218447

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مندو/محاسب

ب ترسيم آليات
410كاتب ماليوزارة النقل374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1650.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-28طرطوس10160004544سهاممايا سامر بدور1841114218448
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1841

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-15طرطوس10170015777ماريه خضورغاده نصر خضور14218449

1841

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2222.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10220043215فادياعزام ابراهيم صالح14218450

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1841

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-17طرطوس10220041342فيروزريتا محمد مرهج14218451

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

1841

5
الال146.0019972أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-02طرطوس10260005190صديقهباسل علي يوسف14218452

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع9شرطي

1841

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2164.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15طرطوس10110016443لميسسارا طالل سعيدي14218453
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1841

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15طرطوس10090008961غادهعال منذر عيسى14218454

1841

8
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-13طرطوس10220019799بشيره بشيرمحمود علي اليوسف14218455

1841

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-09طرطوس10240012999روزه عبودنوال فائق بو تامر14218456

1842

0
معهد1995-09-05طرطوس10220008779هاالربا عماد حسن14218457

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال69.5620150

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1842

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010149231سعادمرام عزيز زيدان14218458

1842

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-25حماه10010119224هدىهبه فؤاد زغبي14218459

1842

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1967-03-23طرطوس10170005995جميله حسنبشرى يعرب احمد14218460

1842

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-20طرطوس10090016143عيدهسمير اسماعيل منصور14218461

1842

5
الال2300.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-17طرطوس10010194324هدىميسم فؤاد زغبي14218462

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1842

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1771.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-08طرطوس10010108995كوثر مرعوشفرح رامز عثمان14218463

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1842

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس10110016742لميسالرا طالل سعيدي14218464

1842

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-08طرطوس10090063366هويداكنانه غسان محفوض14218465

1842

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2377.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-06طرطوس10090061254هانيابتول اسماعيل شاويش14218466

1843

0
الال3548.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-12-02طرطوس10110016618جمانه شيخ محمدرهف محمد العلي14218467

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1843

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-26طرطوس10160070758داللحال محمود سلوم14218468

1843

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-04-10طرطوس10140001484فريدهإباء كمال علي14218469

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1843

3
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال136.0019900علميثانوية عامةثانوية1971-03-21طرطوس10280014983سعادسليم علي ونوس14218470

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1843

4
معهد1998-07-09طرطوس10280012079يسرهرزان محمد بلقيس14218471

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.4820190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1843

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25طرطوس10170009859احالم دعكورسوزان حبيب علي14218472

1843

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10طرطوس10010141644حوريه حمدانجابر نضال ديوب14218474

1843

7
الال310.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-20طرطوس10010111133جميلهسوزان احمد بهلول14218475

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1843

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال2607.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10280013078رمزيهشروق محمد علي14218476

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1179

1843

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-25الالذقية06010159885الهامجونيا عدنان حسن14218477

1844

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال219.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-28طرطوس10010130687عبيرديما سمير السيد14218478

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1844

1
الال1409.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-06طرطوس10240012050عال مرجانيارا ناصر مرجان14218479

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1844

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-15طرطوس10090091076الماظه حمدوشوائل كاثر حبيب14218480

1844

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01طرطوس10010074182ابتسامعلي رضوان الغاش14218481

1844

4
معهد1999-01-03طرطوس10020015427هدىعبسى احمد الحاج14218482

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال68.0820201المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1844

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-22طرطوس10090040151هيفاء عليزينب جهاد عمار14218483

1844

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-22طرطوس06190001460وفيقهرنجس محمود علي14218484

1844

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2212.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-15طرطوس10170025139هويده ديبنور نزيه جعفر14218485

1844

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-20طرطوس10110017488هيامآيه بسام عمار14218486

1844

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-07طرطوس06190001442وفيقهخديجه محمود علي14218487

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1845

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15طرطوس10070029002انتصارسوزان عبدو ديب14218488

1845

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-16طرطوس10160061661عبلهبراءة عز الدين ابراهيم14218489

1845

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-26طرطوس10010126774جمانهنوار علي حمود14218490

1845

3
معهد1998-01-25طرطوس10040018007حنانحسين فيصل قصب14218491

المعهد التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

الال68.2420201آليات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

388فني قبابين

1845

4
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1833.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-29طرطوس10260021367سميرهلما سمير ريشه14218492

1845

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-10طرطوس10030000058كريمهغاليه عالء الدين المحمد14218493

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1845

6
الال276.0020109الكترونثانوية صناعةثانوية1992-05-26طرطوس10260021351سميره أحمدعالء سمير ريشه14218494

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1845

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10طرطوس10160131871انعام عليعالء حسن علي14218495

1845

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04طرطوس10160074177جهينه عيسىهبا احمد بكداش14218496

1845

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10110002344جميلهرباب عماد الدين غانم14218497

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1846

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04220023827حنان ونوسعال عبد الكريم ونوس14218498

1846

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10240013670نجاة ملحمنغم علي احمد14218499

1846

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18طرطوس10030005557عواطفرهام عدنان وسوف14218500

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1846

3
معهد1997-01-10طرطوس10100022495هناءجعفر هيثم برهوم14218501

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.2020192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1846

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-19طرطوس10140013412هاالمريم رائد عثمان14218502

1846

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-18حمص10260027554سميرهعبير حامد ديوب14218503

1846

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1970.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-01طرطوس10040023251ألين نجوبريم موسى حمد14218504

1846

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2301.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-11طرطوس10090011196عنانآيه سهيل عباس14218505

1846

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01طرطوس10160061275نجيبه سليمانهنادي نديم حيدر14218506

1846

9
الال273.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-01-14طرطوس10230011267لينداعلي نعمان سلمان14218507

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1963
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1847

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-15طرطوس10010068291حميدهسحر محسن خليل14218508

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1847

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2182.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-30طرطوس10230012362أمل قرفولأريج محي الدين قرفول14218509

1847

2
معهد1985-08-03طرطوس10020020715ليلىصفاء محمد محمد14218510

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.5320080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1847

3
414كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال166.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-08-31طرطوس10090070691اميمه عروسعلي جمال عروس14218511

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1847

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-09طرطوس10160048089عفافبلسم رفعت جديد14218512

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1847

5
الال3053.0020181ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-01-07طرطوس10110008290عائدةجعفر عماد الدين سليمان14218513

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1847

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1747.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-23طرطوس10030023400ريملجين آصف دلول14218514

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1847

7
معهد1981-11-10طرطوس10240019635ناديانوال ابراهيم قدور14218515

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال65.9620020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1847

8
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020127أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-23حمص04120004560حسنهاحمد يوسف يازجي14218516

1847

9
409كاتب اولوزارة الماليةالنعم2529.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-19طرطوس04010745041نهال العباسزينب علي المحمد14218517

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1848

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25طرطوس10160094785مريم ابراهيملميس مجد الدين بيطار14218518

1848

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-02طرطوس10170039857سميعه ابراهيملبانا غازي سلوم14218519

1848

2
511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020125أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-27طرطوس10100031361يسرى سليمانعلي منير ابراهيم14218520

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1848

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-02طرطوس10010128048هيامسومر محمد عبدو14218521

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1848

4
410كاتب ماليوزارة النقلالال322.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01طرطوس10100019890سجيعهصفا ممدوح ابراهيم14218522

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1848

5
410كاتب اولوزارة الماليةالال2264.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-05-30طرطوس10160092727رجاء البشالويربال رامز دره14218523

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1848

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2072.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس03250110210وفاء  ديبعلي بدر حربا14218524

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1848

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-07طرطوس10090098290نجاحدارين عقل حمدوش14218525

1848

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-08طرطوس05150108711سروىمايا عبد الرزاق محمود14218526

1848

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1804.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17طرطوس10090109202عفيفهرهام نبيل شاميه14218527

1849

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-21طرطوس10110024679غزالهوصال علي عبد الهادي14218528

1849

1
معهد1999-01-25طرطوس10100023466نوالسلمان محمد ملحم14218529

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.4720192ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1849

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-15طرطوس10260019260دالل سليمانعبير محمد ملحم14218530

1849

3
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1602.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-11طرطوس10260031960لمارهام شعبان اسعد14218531

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1849

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-14طرطوس10280011665اعتدال مهناعلي اسماعيل عبد هللا14218532
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1849

5
وزارة الكهرباءالال2816.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-08-29طرطوس10160070809امالهمام عبدالسالم منصور14218533

عامل مهني 

درجة أولى
وزارة الكهرباء218

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1849

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10010082726زهر مرهجايمان علي حسن14218534

1849

7
معهد1982-02-23طرطوس10010156906فتاهعاطفه ناصر علي14218535

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال58.8320030سكرتاريا

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1849

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-05طرطوس10040009266حسنهفاتن مؤيد معنا14218536

1849

9
الال2888.0020151ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-19طرطوس10160055785ابتسام عيسىعلي محمد حسن14218537

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1850

0
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1440.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-23طرطوس10090050753غانيه حسنآيه هيثم رجب14218538

1850

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010083807فاطمهغادة محمد علي14218539

1850

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال160.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05160016379وحيدهنوار محمد تويم14218540

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1850

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10110022678جهيدة حمادزهور بسام حيدر14218541

1850

4
412كتاب اولوزارة الماليةالال131.0019940علميثانوية عامةثانوية1974-05-15طرطوس10260030603رئيفهثناء عبد الكريم سليمان14218542

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1850

5
وزارة الكهرباءالال2695.0020191كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-01طرطوس10150011753صفاءعلي بسام زينه14218543

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1850

6
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2220.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10طرطوس10020002498سحرياسمين ايمن الظماطي14218544

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1850

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01طرطوس10220018644ماريهميساء علي سلمان14218545

1850

8
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1814.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-01الالذقية06110077152سرابرنيم احمد صالح14218546

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1850

9
معهد1988-01-20طرطوس04010762394نديمههاله عدنان اليوسف14218547

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال69.3120090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1851

0
معهد1995-08-28طرطوس10220043130ميادهبشار حبيب يوسف14218548

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.2520182إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

409كاتب اولوزارة الماليةالال1996.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-20طرطوس10160109277نهال لطيفيهال عدنان محمد1851114218549

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1851

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03حمص04150004197يسرى خليلضحى ماجد خليل14218550

1851

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-19طرطوس10010076957رنامحمد حسن عيسى14218551

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1851

4
معهد1978-02-10طرطوس10160006748سوريهفاديا بدر رقماني14218552

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال65.1820030

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1851

5
الال291.0019970حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1979-11-25طرطوس10100009721فاطمهمحمد محي الدين عديبه14218553

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1851

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-05طرطوس10220007898رحابرغد عماد يوسف14218554

1851

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01طرطوس10090025501مهجي اسماعيلرشا محمود ديب14218555
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1851

8
الال328.0020034الكترونثانوية صناعةثانوية1986-01-27طرطوس10090031281مهامحمد ناصر عجيب14218556

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1851

9
الال165.0020044علميثانوية عامةثانوية1985-05-27طرطوس10030010974هدىاحمد محمد سليمان14218557

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1852

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال140.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-29طرطوس10010166906سهاميونس حسن الطويل14218558

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1852

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-24طرطوس10020044085ملكهلميس فاتح خضر14218559

1852

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2073.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-01طرطوس10090078015امينه بركاتآالء حسن غانم14218560

1852

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10طرطوس10160078692اسماءياسمين عبداللطيف عبدهللا14218561

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1852

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2001.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-11طرطوس10010105955سعدا  زينيلينا كمال صيوح14218562

1852

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-25طرطوس10170030566مريمهال خضر ونوس14218563

1852

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1817.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-15طرطوس10220049066نجاة عباسنور نبيه مقلب14218564

1852

7
معهد1996-01-25طرطوس10090035539ياسمينبشار علي وهب14218565

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.6220192تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1852

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1924.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-15طرطوس10010079036زكيهاباء مصطفى سلمان14218566

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1852

9
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1930.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10280013354وطفيهبه محمد حسين14218567

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1853

0
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1870.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-11-02طرطوس10220045378نجاةمها نبيه مقلب14218568

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1853

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-18طرطوس06160017296عزيزه داؤدوعد مصطفى سليمان14218569

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1853

2
ثانوية صناعةثانوية1988-08-18طرطوس10020033706ربيحهاسعد رمضان اسعد14218570

آليات ومعدات 

زراعية
الال289.0020089

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1960

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1053مدرب  صحية

1853

3
معهد1984-07-10حلب02140096263لطيفهرهف محمد علي المامو14218571

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.1520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1853

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10260022343رفيقه ديوبإباء ياسين اسماعيل14218572

1853

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04230003621تغريدسبال محمد االسمر14218573

1853

6
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال200.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-06طرطوس10090073144هيامرنده رفعت عبدهللا14218574

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1853

7
وزارة الكهرباءالال2800.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-10-27طرطوس10010079039زكيهاحمد مصطفى سلمان14218575

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1853

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02طرطوس10160002314محاسنحسام كاسر المرابع14218576

1853

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1574.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160111007سهامنوره ابراهيم ابراهيم14218577

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1854

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1996.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-07طرطوس10040027299سمرهميرنا سلمان ابراهيم14218578

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1854

1
معهد1988-09-21طرطوس10010033971مهىنور علي عيوش14218579

المعهد التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال62.1820140

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15
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1854

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-04-15طرطوس10160046269وجيههبشار حسن يوسف14218580

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1854

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20طرطوس10020036455سميرهرانيا آصف طحبوش14218581

1854

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2181.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-05الالذقية06100054513سحرفاطمة حمزة عثمان14218582

1854

5
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال153.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-02-04طرطوس10150003389ليلىامتثال فاتح علي14218583

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1854

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05طرطوس10090011760سهام حيدرنورا علي معروف14218584

1854

7
معهد1996-03-25طرطوس10150005756كوكبمرح عبد هللا سليمان14218585

المعهد التقاني 

الصناعي
الال66.9720170تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1854

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال191.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-19طرطوس10120016649بسمةعلي ابراهيم صالحة14218586

1854

9
الال279.0020047ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-05-10طرطوس10100024011سجيعهمحمد شاهين علي14218587

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
219

1855

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-05طرطوس10120009420نجاة عليلولو محمد ميهوب14218588

1855

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08طرطوس10240009597سمرعرين علي محفوض14218589

1855

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-16طرطوس10260033193مريم سليمسماح علي سليم14218590

1855

3
وزارة الكهرباءالال2932.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-05طرطوس10220001601امليوسف ياسر عبد هللا14218591

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1855

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-09دير الزور09080030680سميرهعلياء سعيد المحمد14218592

1855

5
414كاتب اولوزارة الماليةالال1739.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-11طرطوس10230027485سحرهبه شعبان نادر14218593

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1855

6
الال2167.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-30طرطوس10160116124نجاحمحمد علي اسماعيل14218594

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
410كاتب اولوزارة المالية372

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1855

7
معهد1977-11-01طرطوس10020041837فوزيهدالل سهيل الشمالي14218595

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال61.8319980محاسبة

1855

8
الال3549.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-09-20طرطوس10110018871مريمهال صالح حرفوش14218596

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1855

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2375.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160103187فايزه أمينألين وائل خضور14218597

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1856

0
410كاتب ماليوزارة النقلالال2331.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-12طرطوس10020014918أملوعد رامز القاضي14218598

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1856

1
معهد1999-10-24طرطوس10040026695غادهحال عيسى حمد14218599

المعهد التقاني 

الصحي
الال65.6920210طب طوارئ

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1856

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال181.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-01-09طرطوس10110013986حفيظهسهيل علي حسن14218600

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1856

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2167.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-26طرطوس10220035737سالفههديل حسن ملحم14218601

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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1856

4
نعمال3764.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-06-11طرطوس10010083018داللغيث محمد حسن14218602

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1856

5
معهد2000-07-20طرطوس10220043165فادياهيلدا ابراهيم صالح14218603

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.0220200تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1856

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2296.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-25طرطوس10020017978سعاد مخلوفمحمود علي سليمان14218604

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1856

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160011020سوسنأيه لؤي النيحاوي14218605

1856

8
معهد1986-04-14طرطوس10160122878زواتغنوى فواز عبد الرحيم14218606

المعهد التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي
الال66.9320070

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1856

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال136.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-12-23طرطوس10160100428صبريهامل خضر السليم14218607

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1857

0
411كاتب اولوزارة الماليةالال1671.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090015076ابتسامزينه عزالدين شريف14218608

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1857

1
معهد1982-03-20طرطوس10130004054انيسهشرين ابراهيم داغر14218609

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.9120030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1857

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-08طرطوس10260033196مريمميسم علي سليم14218610

1857

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15طرطوس10160122860زواترشا فواز عبد الرحيم14218611

1857

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-12طرطوس10010059989فاطمه أمونصفاء حبيب علي14218612

1857

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1707.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-07طرطوس10010082283سناءرهف ابراهيم ستيته14218613

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1857

6
ثانوية صناعةثانوية1997-01-05طرطوس10020002473عائدهحسن علي الظماطي14218614

آليات ومعدات 

زراعية
الال2903.0020160

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1857

7
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-15طرطوس10090013811وفاءعلي سعد شريف14218615

1857

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-17طرطوس10160037016ناهدمها عادل عبد الحميد14218616

1857

9
معهد1989-10-25طرطوس10130008352غصوناماني موسى حداد14218617

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.9320120إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1858

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1526.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10170023359عواطفمنهل أحمد أحمد14218618

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1858

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-12طرطوس10030036487اروىجهاد احمد حيدر14218619

1858

2
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2023.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10090074349وجيهاجودي اياد حلوم14218620

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1858

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-28طرطوس10110026743كفاعفراء وجيه عيسى14218621

1858

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-07طرطوس10030026647انتصارعلي محمد ونوس14218622

1858

5
الال137.0020048علميثانوية عامةثانوية1987-01-05طرطوس10090021390اميره اسماعيلهمام احمد سلمان14218623

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1858

6
411كاتب اولوزارة الماليةالال133.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-04-23حماه05180027197اديبهعبير احمد وهبي14218624

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
414كاتب اولوزارة المالية1179
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1858

7
معهد1995-01-01طرطوس10180008169منىزينب أكرم شاهين14218625

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.2520140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1858

8
413كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال201.0020034علميثانوية عامةثانوية1983-07-05طرطوس10160109366جميلهشادي عقل ربع14218626

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1858

9
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2542.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-05طرطوس10250000383فاطمة سليمانمرح احمد ديب14218627

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1859

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-20طرطوس10010116822رحابرغده باسم حافظ14218628

1859

1
ثانوية صناعةثانوية1995-05-26طرطوس10270006991زواتمحمد علي الخطيب14218629

أنظمة التشغيل 

والبرمجة
الال3790.0020133

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1859

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2183.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-11طرطوس10040026694غادهعال عيسى حمد14218630

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1859

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-13طرطوس10010116873رحابراما باسم حافظ14218631

1859

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2074.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01طرطوس10230006072هناء حسنهيا زهير أحمد14218632

1859

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010205318فاديافيفيان علي نبهان14218633

1859

6
الال239.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-09-15طرطوس10220009264نهىرودي صالح درويش14218634

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1859

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-30حمص04010869536مطيعهلينا محمد قرفول14218635

1859

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10040016056سهاماويه عدنان ابراهيم14218636

1859

9
الال115.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-03-09حمص14040022689زهرهسميره عالء الدين المحمد14218637

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1860

0
ثانوية صناعةثانوية1990-01-28طرطوس10020004784سميه عمرانباسل عبد الكريم الفتى14218638

آليات ومعدات 

زراعية
الال335.0020085

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1860

1
معهد1995-09-25طرطوس10180008753مفيدهوعد محمود علي14218639

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال68.0220150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1860

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-13طرطوس10180008166منىريم أكرم شاهين14218640

1860

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال2247.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10010091958مياسهزينه يونس مصلح14218641

1860

4
معهد1990-08-06طرطوس10010084318وفاءرزان محمود قاسم14218642

المعهد التقاني 

الصناعي
الال65.3720110تقنيات كهربائية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء
وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة الموارد 

المائية
806فني

1860

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال142.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-03طرطوس10250009115رحابمحمود حسن عيسى14218643

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1860

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-10طرطوس10240016876فوزيهسمر حسن ادريس14218644

1860

7
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-29السويداء13010064101امالعلي شاهين خليل14218645

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1860

8
معهد1995-01-20طرطوس10010149311زينبرشا شعبان بدر14218646

المعهد التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة
وزارة الصحةالال70.1520140

فني محطات 

معالجة
1137

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1860

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-06طرطوس10040007224فتاةإباء سمير محمد14218647

1861

0
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال148.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-03-01طرطوس10040007199فتاةنور سمير محمد14218648

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-15طرطوس10030023205نوفامها محمد ديب1861114218649

1861

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-27طرطوس10260036767حليمه عليأشواق جميل حسون14218650

1861

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-19طرطوس10030026513اسمىاباء عزيز محمود14218651

1861

4
معهد1990-07-29طرطوس10010141059اميرهشيرين جميل اسماعيل14218652

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4620130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1861

5
الال1597.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20طرطوس10170022638عائدهمحمد نزيه يونس14218653

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1861

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-01طرطوس10090054585حبابهراميا علي عطيه14218654

1861

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال2132.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-31طرطوس10160008324فدوى محمودعلي وليد اسعد14218655

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1861

8
الال1942.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-09طرطوس10220035845حنانأحمد حامد درويش14218656

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1861

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-21طرطوس10030041126نجاحنسرين محمد ليلى14218657

1862

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-20طرطوس10030027555فاطمهرنا محمود عمران14218658

1862

1
الال2674.0020191تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-07-25طرطوس10220046978ثرياعلي محمد علي14218659

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1862

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال265.0019870ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1966-03-02طرطوس10010024434اسكندرهاحمد عزيز محمد14218660

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1862

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-10طرطوس10010099809سالمفرح سمير علي14218661

1862

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10260040025ابتسامغرود عصام يوسف14218662

1862

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1578.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حمص04120067621نهالدارين محمد عثمان14218663

1862

6
معهد1987-08-02طرطوس10170001663حياةهبه سليمان شحود14218664

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.5020080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1862

7
معهد1990-08-07طرطوس10170020935حياةصبا سليمان شحود14218665

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.5620120تسويق

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1862

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2044.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-15طرطوس10010127427عائدهمارلين محمود معصرة14218666

1862

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-31طرطوس10010138940اسمهان محمدلميس محسن علي14218667

1863

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-10طرطوس10010138947اسمهان محمدهناء محسن علي14218668

1863

1
الال2616.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-01-20طرطوس10160042397رانياعلي آصف عاصي14218669

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

1863

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال203.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-31طرطوس10260034957جميلهحال يحيى حسن14218670

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1863

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-09طرطوس10010120097سكرزينه محمد محمد14218671

1863

4
414كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020029علميثانوية عامةثانوية1983-08-10طرطوس10100037176وجيههعلي جهاد صالح14218672

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1863

5
معهد1978-01-15طرطوس10220013497هاجرربا منصور مكين14218673

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

نعمال64.2919990

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1863

6
الال2412.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10طرطوس10240011810ميادةنور سليمان يونس14218674

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
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1863

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال151.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-08-01طرطوس10010004124فاطمه باللوضاح بهجت شحود14218675

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1863

8
الال258.0019962ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1978-11-20طرطوس10010004126فاطمهعزام بهجت شحود14218676

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1863

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-01طرطوس10030022582يسرى عبودعلي عطا عباس14218677

1864

0
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1754.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-23طرطوس10230010960عطافيوسف محمد سلمان14218678

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1864

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15طرطوس10090000732ندىمايا عماد حسن14218679

1864

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-20طرطوس10170039410نزيههايمان وجيه خضر14218680

1864

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2385.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-02طرطوس10260021534نجاة عليرهام منذر سليم14218681

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1864

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-15طرطوس10090047772سعدىاحمد علي ضوا14218682

1864

5
411كاتب اولوزارة الماليةالال1784.0020131علميثانوية عامةثانوية1995-10-10طرطوس10090088565سميرايوشع علي حتري14218683

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1864

6
معهد2001-03-28طرطوس10090013742هيامحنان نادر الطريفي14218684

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2020210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1864

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-21طرطوس10270020776هيام درويشنور علي علوش14218685

1864

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-13طرطوس10090089711سميرالورانس علي حتري14218686

1864

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29طرطوس10220022383سميرهماجده صالح سليمان14218687

1865

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-17طرطوس10280020049عائدهفداء علي احمد14218688

1865

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-12طرطوس10160021384اسمىسماح محمد غانم14218689

1865

2
معهد1996-02-26حماه05050149806يمنيارا محمد البيوض14218690

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال66.3520200عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1865

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال1799.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-11طرطوس10170016177اسمهان محرزعبير فهد صالح14218691

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1178

1865

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090013156عبيرآيه فواز ريشه14218692

1865

5
الال1782.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10270004204سميحهبالل احمد علي14218693

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية1177

1865

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10040025472زهور هنديهديل اديب موسى14218694

1865

7
معهد1987-02-05طرطوس10160149331نديمهسهى محمود احمد14218695

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.4120070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1865

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2100.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-04طرطوس10160039044ليلى الصافتلينرمين عبدو كردي14218696

1865

9
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1963.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-20طرطوس10090013764هيامخليل نادر الطريفي14218697

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1866

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2448.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10180008994جهيدهزهره معال سليمان14218698

1866

1
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2346.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-24طرطوس10270004203سميحةزينب أحمد علي14218699

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1866

2
الال310.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-05-08طرطوس10160002715بديعهحنان احمد سليمان14218700

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1866

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال1788.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-05-05طرطوس10180000872عروبهشذا احمد جمعه14218701

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1866

4
معهد1988-08-15طرطوس10230007437ليلىريماس جهاد اسكندر14218702

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.1720090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1866

5
الال277.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-12-20طرطوس10110007640ودادغاده سهيل محمد14218703

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1866

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-19طرطوس10020018921زينهثناء فؤاد شمالي14218704

1866

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال164.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-05-19طرطوس10040023040فائزه سلماننعمى عماد عموري14218705

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1866

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-09طرطوس10030037228فاطمه الشيخروز يحي اسماعيل14218706

1866

9
معهد1985-10-12طرطوس05190006852رمزهأمل حسن حسن14218707

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1867

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10040017225أملفاتن محمد عيسى14218708

1867

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-02طرطوس10170035375نهادروال صالح شمالي14218709

1867

2
معهد1978-01-10طرطوس10030029501مريمهيام ابراهيم نجال14218710

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.9419990خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1867

3
وزارة الكهرباءالال270.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-04-05طرطوس10240004017ناديافادي علي شعار14218711

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1867

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالنعم105.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-03-20طرطوس10160156493سهاموسام جميل خضور14218712

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1867

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-05طرطوس10020018917زينهروضه فؤاد شمالي14218713

1867

6
وزارة الكهرباءالال251.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-05-28طرطوس10180001338سمره عليهاني اسكندر حسين14218714

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1867

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25طرطوس10040017804ميساءهدى علي عباس14218715

1867

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10طرطوس10280017375فردوسشذا عيسى احمد14218716

1867

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال1312.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-16طرطوس10090030274منالالرا محسن الجردي14218717

1868

0
معهد1984-06-02طرطوس10160039486بديعهندى ابراهيم درغام14218718

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال87.3320040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1868

1
الال137.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-05طرطوس10040010960سهيال ديببشير عبود ديوب14218719

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1868

2
الال3231.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-07-07طرطوس10160094994هيام جمالعلي اسماعيل محمد14218720

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1000جندي إطفاء

1868

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-11طرطوس10240002943منيرهتغريد ابراهيم علي14218721

1868

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-05طرطوس10090046721خطيرهرباب بهجت حمدان14218722

1868

5
الال3203.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-09-13طرطوس10160118085نضال احمدرنيم محمد رمضان14218723

وزارة الموارد 

المائية
وزارة الكهرباء810فني

عامل مهني درجة 

أولى
1162

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1868

6
510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10020041326سعدهسامي علي محمد14218724

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1868

7
معهد1980-11-25طرطوس10110014904كريمهثناء يوسف محيفوض14218725

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.8720020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1868

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال182.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-05طرطوس10170009012شاهده ديوبلينا محمد ديوب14218726

1868

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-03طرطوس10140012103وهيبه جنوداحمد حسن مرهج14218727

1869

0
الال3502.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-03-21طرطوس10230026706بثينهأماني أحمد علي14218728

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1869

1
معهد1992-01-18طرطوس10260034337منىرزان توفيق سليم14218729

المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.8620110زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1869

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1734.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-01طرطوس10090002783مروىآيه قيس مريمه14218730

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1869

3
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2001.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-12طرطوس10260001792ازدهار حسنحنان عاطف احمد14218731

1869

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2290.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-29طرطوس10260036836املديانا حسين احمد14218732

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1869

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10260026573فتاةنغم عدنان غانم14218733

1869

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1703.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-20طرطوس10230018317نسرينكارمن يوسف احمد14218734

1869

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05طرطوس10090055437ساميهمايا علي درويش14218735

1869

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1726.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-11-25طرطوس10030010847كوكبمرح نهاد تفاحه14218736

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1869

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-05طرطوس05180028438دالشذا ابراهيم ابراهيم14218737

1870

0
الال2959.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-07-25طرطوس10160127000فاطمه ياسينأليسار شادي سلوم14218738

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1870

1
الال3052.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-03-21طرطوس10170019854آمالفاطمه سهيل رستم14218739

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1870

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10طرطوس10100029372حليمه غانمعفراء عيسى غانم14218740

1870

3
معهد2000-07-05طرطوس10280010812ميادةراما علي اسماعيل14218741

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.6620200إنتاج حيواني

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1870

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10090094865حميده حسنحال لؤي بيضون14218742

1870

5
معهد1995-01-11طرطوس10010123888عزيزهشعيب محمد محمود14218743

المعهد التقاني 

الزراعي
الال68.6820150زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1870

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02طرطوس10160145081هندنور ابراهيم ابراهيم14218744

1870

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-11-15طرطوس10270007976شما حمودهديل رفعت حمود14218745

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1870

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-09حماه05150067083ندىهناء جاسم جنيد14218746

1870

9
الال2119.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10240018519دعدنور فؤاد اسماعيل14218747

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1871

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1485.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10020001490روضهمنار علي شدود14218748
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409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1263.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-03طرطوس10180006985أمينه سليمانهازار علي حسن1871114218749
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1871

2
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال2194.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-09-08طرطوس10270016963هدىدعاء محمد حسان14218750

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1871

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10010135109غاليه محمدحسين محمد حسين14218751

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1871

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال128.0019900علميثانوية عامةثانوية1972-10-05طرطوس10180007088حسنانبال علي خليل14218752

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1871

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1459.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-18طرطوس10010073073صفاء عبد الرحمنهبه جميل عباس14218753

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1871

6
معهد1975-01-01طرطوس04010158751كوثرفاطمه مهنا سودان14218754

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3119950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1871

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال1729.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-22طرطوس10160151513عليارهف سمير مرعي14218755

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1871

8
الال268.0020110تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-10-31طرطوس10220036017انتصارديمه ناصر حامد14218756

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1871

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-10-27طرطوس10140001823منيرهربى علي واصل14218757

1872

0
الال3075.0020210ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-05-27طرطوس10090038599سميره تامرحنين غياث ديب14218758

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1872

1
الال307.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-05طرطوس10160082143سكينهديانا توفيق صالح14218759

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
10محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1872

2
معهد1984-07-05طرطوس10160050541رشيدهسوسن وجيه سليمان14218760

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.5820040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1872

3
معهد1979-03-19طرطوس10160156778سمياياسر محمود محمود14218761

المعهد التقاني 

الصناعي
الال58.1019987تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1872

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال214.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-19طرطوس10240006283امل يونسيارا زهير يونس14218762

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1872

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1953.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07طرطوس10220004167ميادهحال وليد رحال14218763

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1872

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-09طرطوس10090040749اسيارناس ممدوح علي14218764

1872

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1437.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-23طرطوس10220036016انتصار اسماعيلمايا ناصر حامد14218765

1872

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010636586كوثرسعاد ابراهيم الحيدر14218766

1872

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-04طرطوس10260026715فاطمهيارا عدنان سليم14218767

1873

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-27طرطوس10110032502جميلةرهام عدنان مينة14218768

1873

1
412كتاب اولوزارة الماليةالال2583.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-14طرطوس10280010482أملينحال سهيل يونس14218769

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1873

2
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1853.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-20طرطوس10110014556ماجدلينيوسف ايمن عاقل14218770

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

766 من 735صفحة  16:39:33 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1873

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس10160112508مطيعه حسينميرفا نزيه حسين14218771

1873

4
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1878.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-01حماه05150054325بشرىرانية طارق سالمة14218772

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1873

5
معهد1974-07-10طرطوس10010082286نجاحفواكه ادريس حمادي14218773

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.6019940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1873

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-27طرطوس10160034403مطيعهبتول محمد يونس14218774

1873

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-20طرطوس10100011776سميعه اسماعيلبراء نوفل محمد14218775

1873

8
معهد1977-06-15طرطوس10230016888بحريهفاتن حسين اسماعيل14218776

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال74.0419980مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1873

9
معهد1986-07-08طرطوس06090013909ساميهلمى استيفان الخليل14218777

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.2620080سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1874

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2289.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-07طرطوس10040000565سعادعلي عادل مصطفى14218778

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1874

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2177.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-25طرطوس10090084308مريانهيال علي سيبور14218779

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1874

2
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1936.0020134علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100017017مناء سليمانعلي جمال علي14218780

1874

3
الال249.0019976الكترونثانوية صناعةثانوية1979-01-01طرطوس10090014301فضههيثم شعبان بدره14218781

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1874

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2043.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05010636851كوثرسالي ابراهيم الحيدر14218782

1874

5
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1851.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-30طرطوس10110012189اخالصنغم نزار شخيدة14218783

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1874

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01طرطوس10090076981فاطمه عجيفاديا محمود عبد هللا14218784

1874

7
معهد1992-11-07طرطوس10090046271ناديالورين رفيق صقر14218785

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.9820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1874

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2209.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25طرطوس10170036634ابتسام الريجيعال يحي عمر14218786

1874

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-02طرطوس10010033468هند رمضانأيمن هيثم السليم14218787

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1875

0
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020139أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-14طرطوس10090031831عيدهايهاب حمزه عباس14218788

1875

1
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال178.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-27طرطوس10040006715دعدريما علي اسماعيل14218789

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1875

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال230.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-31طرطوس10160015355ثناءميس علي احمد14218790

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1875

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-17طرطوس10100033359دالللما محمد سويقات14218791

1875

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10260026108فاطمهرضوان محي الدين سالمه14218792

1875

5
413كاتب اولوزارة الماليةالال104.0019920علميثانوية عامةثانوية1972-06-12طرطوس10220021621غاليه ابراهيمفايز محمد بدران14218793

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1176

1875

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1621.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-02طرطوس10160022950سحرجوليان مدحت صالح14218794
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1875

7
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-27طرطوس10160045752يسرى سليمانعلي نبيل عطاف14218795

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1875

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال167.00200810علميثانوية عامةثانوية1989-01-30طرطوس10280020557سميرهعلي طه حسن14218796

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1875

9
معهد1992-07-23طرطوس10010090427بشرىازدهار عبد اللطيف سقور14218797

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.0220130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1876

0
وزارة الكهرباءالال3073.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-30طرطوس10090055379ساميا قاسمعلي ابراهيم درويش14218798

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1876

1
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال205.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10110009537ريميانا حارث شدود14218799

1876

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05160047392ابتساموفاء احمد الخليل14218800

1876

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-05طرطوس10010020182جهينهسمر نديم حمود14218801

1876

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25الالذقية06100040033نجاحزينب عبد مناف نجله14218802

1876

5
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1728.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01طرطوس10170010932انتصارغرام علي سليمان14218803

1876

6
الال2930.0020140ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-01-27طرطوس10220011276نوال محمدمحمود علي بالل14218804

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1876

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-13طرطوس10160145178هندزينب ابراهيم ابراهيم14218805

1876

8
معهد1978-03-04طرطوس04010015486ليلىصونيا سليمان حمود14218806

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.4019980خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1876

9
الال3072.0020180حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1999-08-03طرطوس10100033189غنوهمحمد جابر ابوخضور14218807

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1877

0
الال270.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-07-07طرطوس04010043576وردهلينا محمد الحسن14218808

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

1877

1
وزارة الكهرباءالال269.0020054كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-09-24طرطوس10090053459نجاه عبد هللاابراهيم هيثم العاتكي14218809

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1877

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1866.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-21الالذقية06100055945الهامنغم حسن سليمان14218810

1877

3
وزارة الكهرباءالال2734.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-01طرطوس10140012105كوكب سالمهعبد الحميد علي مرهج14218811

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1877

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-08طرطوس10010155672اعتدالأليسار سامي احمد14218812

1877

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2133.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-06طرطوس10010050611خديجه نبهانعالء سعدهللا منصور14218813

1877

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-25طرطوس10120012763داللدعاء محمد حسن14218814

1877

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-25طرطوس10010151978بختهبه يوسف يوسف14218815

1877

8
الال163.0020055علميثانوية عامةثانوية1988-01-18طرطوس10020004496هناءوسام بديع حمود14218816

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1877

9
414كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال219.0020094علميثانوية عامةثانوية1991-03-20طرطوس10100010630عفيفهحسام عيسى غنام14218817

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1878

0
معهد1988-05-20طرطوس10180007149سميرهبثينه علي أسعد14218818

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.5120100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1878

1
معهد1989-01-02طرطوس10280008171ربيحهوعد اسماعيل احمد14218819

المعهد التقاني 

الصناعي
الال68.6920110تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1878

2
510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-06طرطوس10260034339منىعلي توفيق سليم14218820

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء
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1878

3
409كاتب اولوزارة الماليةالنعم2403.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-02-01طرطوس11060001804نجاح حسنصبا باسل علوش14218821

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1878

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-08طرطوس10250004578سالممايا محسن عيسى14218822

1878

5
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020085علميثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10280007765نهيدهضياء وجيه غانم14218823

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1878

6
وزارة الكهرباءالال2951.0020172ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-07-22طرطوس10100010531رحاب مسعودمالك محمد علي14218824

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

1878

7
وزارة الكهرباءالال2969.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-08-14طرطوس10270024153عائدهجعفر هاني حمود14218825

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1878

8
معهد1979-06-25طرطوس10220047500سهامتغريد محمود ديب14218826

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.4120010

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1878

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-15طرطوس10090054999نايلةرشا أحمد فياض14218827

1879

0
الال1854.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-28طرطوس10230020536غادةساره حبيب شعبان14218828

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1879

1
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2249.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-25طرطوس10260014849تغريدلورين محمد خدوج14218829

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1879

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-30طرطوس10010116985هيام حسنسارة فواز شاليش14218830

1879

3
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2176.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10090019537وصال اسعدسوزان اسماعيل رحال14218831

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1879

4
معهد1984-12-19طرطوس10020023767خديجهناهد محمد ابراهيم14218832

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8720040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1879

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1391.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-03طرطوس10260034689أميرة عيسىفاتن محسن محرز14218833

1879

6
معهد1998-07-04طرطوس10130015979الهامزينه عاطف عبدالرحمن14218834

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال77.5720180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1879

7
409كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-06-15طرطوس10140008802افريقياعلي عماد الدين عبد هللا14218835

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1879

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1851.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-10طرطوس10270022573انتخاببشرى تيسير عامر14218836

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1879

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-17طرطوس10280005585وجيهه وسوفرجاء يوسف معروف14218837

1880

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1983.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-25طرطوس10120014484وحيدةراما ابراهيم سليمان14218838

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1880

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-13طرطوس04130069133ميساءغنى حسان القرا14218839

1880

2
معهد1990-06-17طرطوس10160114323ميادهفاتن تيسير عيسى14218840

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.0520100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1880

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1829.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10110021620كوثرسماح محمد استنبولي14218841

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1880

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-15طرطوس10100015686لوزه بريقاسمار احمد عبدهللا14218842

1880

5
معهد1986-06-20طرطوس10270019546ثريارنا نجيب حسين14218843

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.4820070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1880

6
معهد1995-04-09طرطوس10110022298يسرىفاطمة محمد وردي14218844

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال67.9420180

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1880

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160132487فايزهساندي نزار احمد14218845

1880

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال1911.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-08طرطوس10020046091وفاء حسنصفاء سلمان يوسف14218846

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1880

9
معهد1985-04-18طرطوس10110015667وحيدةداليا صالح سلما14218847

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.3320070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1881

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-01طرطوس10090051426داللمياده حمد صافي14218848

معهد1986-07-19طرطوس10110024971تمينةميس محمد حسن1881114218849
المعهد التقاني 

الزراعي
الال60.3320100انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1881

2
معهد1971-12-16طرطوس10150005541شهيرهسهير محي ابراهيم14218850

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال59.7519940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1881

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-03طرطوس10220030759حنان عبودنغم عبدو خضر14218851

1881

4
معهد1993-10-19طرطوس10260023500آمالوالء بسام اسماعيل14218853

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.4420130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1881

5
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2357.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حمص04010035047روفيده العليرهف محمد برابو14218854

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1881

6
410كاتب اولوزارة الماليةالال2223.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-01طرطوس10160060824وساممريم محمد ديب14218855

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1881

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-15طرطوس10160042156رناساندي نديم دنيا14218856

1881

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-08طرطوس10220040260ماريهايلين ناصر يوسف14218857

1881

9
معهد1984-11-01طرطوس10090042036اميرهاميمه شعيب سلوم14218858

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال63.6820070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1882

0
معهد2000-03-17طرطوس05150041070وليدهحنين محمود بركات14218859

المعهد التقاني 

الزراعي
الال76.2920200زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1882

1
الال3251.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-05-20طرطوس10160116267هويدامنار سهيل محمود14218860

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
410كاتب ماليوزارة النقل1012عامل مخططات

1882

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-25طرطوس10040007348اسما عليفيروز طاهر سليمان14218861

1882

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2656.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-02طرطوس10160116858يسرى حيدررهف رزق حسن14218862

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1882

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-22طرطوس10280006382نجاحروال عبد الحميد جمعه14218863

1882

5
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2050.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10020039169هدىهديل محمد ديب14218864

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1882

6
معهد1999-03-20طرطوس10220045879وفاءماري عبد الهادي سليمان14218865

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال67.7620190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1882

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2372.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-20طرطوس06010373672راقيهريما أنيس ابراهيم14218866

1882

8
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال289.0020005ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-11-10طرطوس10220024790أديبهأيهم محمود سليمان14218867

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1882

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1890.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20حمص10160031088فاديا عبد القدوسعلياء انور يونس14218868

1883

0
معهد2000-01-01طرطوس10140009569فهيمهايمان علي حسون14218869

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال70.1020210مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض
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1883

1
الال246.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-03-25الالذقية06200051930فهيمةساميه احمد حيدر14218870

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
وزارة الكهرباء386

عامل مهني 

درجة أولى
218

1883

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2239.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-25طرطوس10010126443جوريه حسنهبه علي كسر14218871

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1883

3
معهد1987-01-01طرطوس10010072523عفافوفاء محمد محمد14218872

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.7720070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1883

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2060.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10040012420سوسننتالي حمزه ابراهيم14218873

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1883

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1708.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01طرطوس10160111228انتصاراسرار محمود احمد14218874

1883

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160107590انتصاربتول محمود احمد14218875

1883

7
معهد1985-08-25طرطوس10160036355بديعهفاديا حسن خضر14218876

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال72.4620060

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
406مراقب مساعدوزارة المالية114كاتب

1883

8
معهد1984-01-06طرطوس10040027290حياةربا علي هالل14218877

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0420070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1883

9
معهد1994-06-01طرطوس10120012766داللسندس محمد حسن14218878

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1884

0
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01ريف دمشق10180005613سميا محمدمحمد وليد صالح14218879

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1884

1
معهد1995-01-25طرطوس10010124039فايزهروان حسين برهوم14218880

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال75.3320150تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1884

2
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1861.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-24طرطوس10020027618هدىمرح حسام خضر14218881

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1884

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال1800.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-15طرطوس10020043643اماثلآيه فؤاد محمد14218882

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1884

4
معهد1999-03-26طرطوس10090003737ابتساموئام محمد مرهج14218883

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

407مراقب مساعدوزارة الماليةالال70.2720210تأمين

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

375امين صندوق

1884

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1754.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-14طرطوس10010139677نجاحعلي ناظر حسين14218884

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1884

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2315.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06طرطوس10010068377ثمر سليمانأنجي احمد ابراهيم14218885

1884

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-29طرطوس10010152825روعهمروه اسعد حسن14218886

1884

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-04طرطوس10010122058عائده عليمايا علي زغبور14218887

1884

9
معهد1999-01-10طرطوس05190002385ساميهلجين مالك عباس14218888

المعهد التقاني 

الطبي
1127فني تخديروزارة الصحةالال70.4420180تخدير

1885

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-23طرطوس10130016067حليمههناء يونس ميا14218889

1885

1
معهد1988-01-01طرطوس10040002390سالمةهيام محمد خضور14218890

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6020080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1885

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال117.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-11-05طرطوس10160077368يمنا حسنابتسام محمد منير حسن14218891

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1885

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-15طرطوس10160107627انتصاراليسار محمود احمد14218892

1885

4
معهد1988-03-28طرطوس10220017269نوالعلي جمال معروف14218893

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال62.9020170المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1885

5
معهد1981-10-10طرطوس10270008017نوفامالم احمد حسن14218894

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.5420020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1885

6
معهد2000-01-08طرطوس10100022045املديانه عيسى الجعيلي14218895

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.7420200أشجار مثمرة

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1885

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05طرطوس10240016842خديجهميساء علي اسعد14218896

1885

8
معهد1984-12-01طرطوس10090033890سميرهعبير شعبان ابراهيم14218897

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.1820040

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1885

9
410كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-03-02طرطوس10160049670هدى رمضانرشا عبدالكريم اسبر14218898

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1886

0
معهد1995-08-12طرطوس06110040636سميرهمجدولين عماد ملحم14218899

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.0320170إدارة أعمال

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1886

1
معهد1987-09-20طرطوس01040083259هناعال شعبان محفوظ14218900

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال68.7620070

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1886

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-05طرطوس10090015160حميداايمان محمد احمد14218901

1886

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-20حمص04120107006نشميهنايفه محسن احمد14218902

1886

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-13طرطوس04010585001سعادغيداء عبد العزيز الناصر14218903

1886

5
معهد1985-03-22طرطوس10260002685كاملهسهى علي حسن14218904

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8020060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1886

6
معهد1993-04-27طرطوس10280002340فادياأريج نظير صالح14218905

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.3520130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1886

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020114علميثانوية عامةثانوية1992-04-15طرطوس10040003394شذا عليياسين عدنان علي14218906

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1886

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05190009548وفاءراما كمال محمود14218907

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1886

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال200.0020115علميثانوية عامةثانوية1994-03-20طرطوس10020017750منىعلي محمد غانم14218908

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1887

0
وزارة الكهرباءالال2715.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-02-03طرطوس10160129270هيام جمعهغيث علي غانم14218909

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

1887

1
معهد1981-09-15طرطوس10110018226نجوىرنا هاني شاهين14218910

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال61.9520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1887

2
معهد1999-01-07طرطوس10160106379مهارنيم محمد ديوب14218911

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال85.4220190مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1887

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال244.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160129238هيامرهام علي غانم14218912

1887

4
معهد1993-01-15طرطوس10090013481هناءنورهان ابراهيم ضاحي14218913

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال75.1720120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1887

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2403.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27طرطوس10270022164منال عبدهللاصبا أحمد حمود14218914

1887

6
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2402.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس05190012843وفاءحال جودت محمود14218915

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1887

7
الال1608.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-20طرطوس10010109886صباحعبير رشيد عجوز14218916

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1887

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-25طرطوس10010101271ليلىرجاء سليمان سليمان14218917

1887

9
معهد1995-01-01حماه05010209016سحردعد ياسين الديوب14218918

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال69.9620180عالقات عامة

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1888

0
معهد1981-01-16طرطوس10110012017فهيمهمنا محمود ريا14218919

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال62.7520050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1888

1
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال3233.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-07حماه05120010887ريمه اسماعيلبراءه قيس شلهوم14218920

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1888

2
معهد1984-10-26طرطوس10110027671جهينارنا عبدالكريم حسن14218921

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.7020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1888

3
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1652.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-15طرطوس10260029688هيامنور عصام صبح14218922

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1888

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-23طرطوس10260015773بشرىريم علي يوسف14218923

1888

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10طرطوس10260015783بشرى محمدرهام علي يوسف14218924

1888

6
الال2600.0020211ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-01طرطوس10050000028نجوديحيى عيسى خليل14218925

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1003جندي إطفاء

1888

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-06طرطوس10160059918ميادهجودي محمد سليم14218926

1888

8
معهد1986-10-07طرطوس10090067884سميراحبيب حسن علي14218927

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال62.1920072المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

1888

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20طرطوس10010017235حوريهمناهل نزيه سليمان14218928

1889

0
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1977.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-17طرطوس10150002730انعام عليرغد صافي خليل14218929

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1889

1
معهد1996-01-14طرطوس10100010438رباحنادين امين عيسى14218930

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال70.7820160تجاري مصرفي

1889

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-16طرطوس10010132617آمال خضرنهال فؤاد السامح14218931

1889

3
معهد2000-10-06طرطوس10160129712دارينكنان رياض زيدان14218932

المعهد التقاني 

الصحي
وزارة الصحةالال64.1420210معالجة فيزيائية

فني معالجة 

فيزيائية
وزارة الدفاع1131

ممرض معالجة 

فيزيائية
636مساعد فني أولوزارة الصحة667

1889

4
معهد1996-04-15طرطوس10230020640سميارنا يوسف عيسى14218933

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال66.9220180مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1889

5
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1960.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30طرطوس10150007867بشرىروان طالل خزامه14218934

1889

6
الال210.00200410علميثانوية عامةثانوية1985-09-10طرطوس10230009287فضه محمدباسل صالح عيسى14218935

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1889

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040024242هياممرح سلمان كناج14218936

1889

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-26طرطوس10090015247فاطمهمنى يوسف شريف14218937

1889

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-16طرطوس10220042645عبالسلوى ابراهيم باز14218938

1890

0
معهد2001-06-27طرطوس10100003152وفاءلين محمد ابراهيم14218939

المعهد التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات
الال66.3520210

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1890

1
معهد1987-01-01طرطوس10020003989فتاةعلي عدنان ديب14218940

المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.8320060ميكانيك مركبات

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

ميكانيك
384

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز التفريغ 

والتحميل
387

1890

2
معهد2000-01-01طرطوس10100024875زينبادينا علي عباس14218941

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال65.8220210عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1890

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20طرطوس10220039368دوالجهان اسكندر علي14218942
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1890

4
معهد1984-10-01طرطوس10160070947فاطمهناهد يوسف محمد14218943

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال74.9320040

مصرف 

سورية 

المركزي

115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

1890

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02طرطوس10220019574منىميساء جميل حسين14218944

1890

6
412كتاب اولوزارة الماليةالال1850.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04010732199سحرسلمان احمد سليمان14218945

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1890

7
الال298.0020093كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-08-01طرطوس10280020967مزناايهاب عادل سليمان14218947

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1009فني كهرباء

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

1890

8
معهد1986-01-01طرطوس10090086637منتهىرنا طاهر علي14218948

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.8420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1890

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-14طرطوس10250010544حسنه عليفاطمة علي اسماعيل14218949

1891

0
معهد1982-01-30طرطوس10100025564رمزهفداء محمد عروس14218950

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال64.3720030(قديم)إدارة 

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1835.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-07-21طرطوس10250001366فتاةيارا معروف سليمان1891114218951

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

1891

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2023.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03طرطوس10270017249الماظهوعد ضرغام خليل14218952

1891

3
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2495.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-21طرطوس10220041541عزةيانا لؤي شعبان14218953

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

413كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1891

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1549.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04طرطوس10010089163نداء معالعفراء محمود محمود14218954

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1891

5
معهد1984-01-09طرطوس10110003425بهيجةنادين ابراهيم زينب14218955

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9120040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1891

6
معهد1983-01-19طرطوس10020007050نبيلهناديا هالل سليمان14218956

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.6620020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1891

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1734.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-09طرطوس10010115941يسراميثاء علي وسوف14218957

1891

8
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020105علميثانوية عامةثانوية1992-01-04طرطوس10160128541ندىاحمد محمد محمد14218958

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1891

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-03-01طرطوس10140006909مريم شاهينهيام اسماعيل غانم14218959

1892

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس04150023326سحرساميه راجح علي14218960

1892

1
معهد1985-06-27طرطوس10020004802يمنسها سعد محمد14218961

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8520070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1892

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-28طرطوس10010174348هدىنور محمود ابراهيم14218962

1892

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-23طرطوس10030043550ناريماننور هيثم الشيخ14218963

1892

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-20حماه05070028465رئيفهفداء سليمان ابراهيم14218964

1892

5
404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1604.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-20طرطوس10100008254خديجه شمهلورين نزيه منصور14218965

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1892

6
الال147.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10010076286ماجدهمحمود علي حسين14218966

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1892

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-25طرطوس10030033125انيسهحسن محمد ابراهيم14218967

1892

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-18طرطوس10160131267ماريه محمدليبيا عبد الكريم عنجاري14218968

1892

9
معهد1980-12-15طرطوس04010025324ماريهراميا ابراهيم فاضل14218969

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.7920000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1893

0
معهد1974-04-09حمص04010041162فريدهرفيف يحيى سودان14218970

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.9619960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1893

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2290.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس09010301956انتصاربدور عبدو البري14218971

1893

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2004.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-10طرطوس10010155243منال خضوررلى منذر يوسف14218972

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1893

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-04طرطوس10100026515عبيرلورند بسام حمود14218973

1893

4
404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1662.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-24طرطوس10100008494رويده ميهوبرباب فايز منصور14218974

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1893

5
الال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-14طرطوس10160095948نوالعلي وجيه السيد14218975

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1893

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10010023731نورهرنى خليل صالح14218976

1893

7
413كاتب اولوزارة الماليةالال117.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-06-13طرطوس06120014160ريحانهخديجه عيسى ياسين14218977

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
410كاتب اولوزارة المالية1176

1893

8
413كاتب اولوزارة الماليةالال2409.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10240004237نورا حامدنيرمين علي عبد هللا14218978

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1893

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعنعمال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-05طرطوس10030042021نهيده سمعوليحيى كاسر منون14218979

1894

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08حماه04030009297ابتساملينا محسن العلي14218980

1894

1
الال1625.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-17طرطوس10030038368فاطمهحسان علي هوال14218981

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية1002جندي إطفاء

1894

2
الال2867.0020153تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-10-23طرطوس10280020085مانياغدير نديم احمد14218982

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1894

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-04طرطوس10010039369غاليهرحاب هيثم شعبان14218983

1894

4
معهد1995-04-12طرطوس10010045721كمالهرشا مجد زغبور14218984

المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.8520170تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

1894

5
معهد1999-01-05طرطوس10230023137تحيةرسيمه بالل سلوم14218985

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2520190خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1894

6
الال3626.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-03طرطوس05160054927سميرهلين احمد االحمد14218986

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1894

7
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-15طرطوس10140004689مريمماهر محمد علي14218987

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1894

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10010073222هيام حسنساندي فواز شاليش14218988

1894

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2106.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-17طرطوس05160012643جبيرهمناء سليمان الحسن14218989

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1895

0
410كاتب اولوزارة الماليةالال147.0019880علميثانوية عامةثانوية1968-12-15طرطوس10160138314سهيلهسعده علي قاسم14218990

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1895

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01طرطوس10110012108نجوىمنار عزيز الحكيم14218991

1895

2
معهد1991-09-04طرطوس10230005774داللدياال علي فاضل14218992

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال74.5020130عالقات عامة

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1895

3
الال305.0020051الكترونثانوية صناعةثانوية1987-03-04طرطوس10090089709بديعه فياضبسام عزيز ميهوب14218993

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962
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1895

4
الال181.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-17طرطوس10250012165دالل يوسفميرنا ميهوب يوسف14218994

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1895

5
الال261.00200010تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1982-08-29طرطوس10010101673نعيمهبشار محمود عالن14218995

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1895

6
معهد1975-04-07طرطوس10040000753سجيعهليما علي حسين14218996

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال57.8119970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1895

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020092أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-17طرطوس10020028513زهرهاحمد مهدي صقور14218997

1895

8
معهد1984-11-10طرطوس10160007217نعيمهراميا محمد صقر14218998

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال75.5020070

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1895

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-30طرطوس10260014002هالهريم محمد صالح14218999

1896

0
معهد1985-05-02الالذقية06020049470ايدمالينا مطيع داؤد14219000

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.8020050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1896

1
الال2331.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-10حمص04190068501هياممنيره محي الدين الدنكاوي14219001

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

404مراقب مساعدوزارة المالية373محاسب

1896

2
الال2072.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-28حمص04010467254ثناءهبه اسامه ناصر14219002

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1896

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05طرطوس10010153236عبيرنورهان علي ابراهيم14219003

1896

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1523.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-17طرطوس10260015144رغداءعفراء يوسف عبد هللا14219004

1896

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10طرطوس10180004943سوريالميس بركات احمد14219005

1896

6
معهد1985-01-01طرطوس10120009580سعدهرقيه غسان علي14219006

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.2420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1896

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02طرطوس10020010478وفاءمرح عمار ديب14219007

1896

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-08طرطوس10130011748مياسه ونوسزينب تيسير علي14219008

1896

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-30طرطوس10040001716أمل سليمانعلي منذر علي14219009

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1897

0
412كتاب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2232.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-07طرطوس10260022848هدايارهام ماهر سالمي14219010

1897

1
الال2724.0020210ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية2002-07-05طرطوس10150010812ريا نعمانحمزه فادي داود14219011

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1897

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1994.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-13طرطوس10010076956رويدهفرح علي عيسى14219012

1897

3
معهد1993-05-07طرطوس10010145274زيناياسمين ثابت الحميد14219013

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.6420160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1897

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10طرطوس10020044107اميرهزينب محمد يوسف14219014

1897

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15طرطوس10230026632منتهانغم علي علي14219015

1897

6
الال2501.0020180ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية2000-06-20طرطوس10010031951لينا حسينحيدر عماد خضور14219016

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1897

7
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال122.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-01-02طرطوس10160109718سعدهآمنه يوسف محمد14219017

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1897

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05طرطوس10090001440جهيدهعال محمد دال14219018
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1897

9
معهد1981-07-26طرطوس10010111980كوكبأيهم محمد محمود14219019

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.5920020

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1898

0
414كاتب اولوزارة الماليةالال109.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-03-15طرطوس10100022313زينبعصام محمد حاتم14219020

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

1898

1
معهد1987-09-05طرطوس10010015374كوثرروال عدنان ابراهيم14219021

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.1620080خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1898

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10طرطوس10140010609وهيبااريج احمد محفوض14219022

1898

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10090017232رجاءنغم بديع ديوب14219023

1898

4
510كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020087أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-05طرطوس10010071429ليلىمحمد نبيل حسن14219024

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
511كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1898

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25طرطوس10010044504مفيدهحال محمود زغبي14219025

1898

6
معهد1983-02-23طرطوس10010035280سهيلهعليا يونس حيدر14219026

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1120050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1898

7
معهد1974-12-25طرطوس10170013420شهيرهاخالص يوسف سعيد14219027

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات المعالجة
الال63.1219960

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

1898

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-27طرطوس10110026477منىفرح ياسين حيدر14219028

1898

9
معهد1986-02-18طرطوس05150025916أميرهميس محمد عثمان14219029

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.3420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1899

0
الال290.0020090التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1988-06-23طرطوس10030043121حنانحيدر ناظم سلطاني14219030

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1899

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1780.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-05-01طرطوس10160049397سميرهزينه نواف الموعي14219031

1899

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1740.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010156179سلمىحنان عماد ديب14219032

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1899

3
معهد1988-08-22طرطوس10260016711فريزه سليمعالء اسماعيل سليم14219033

المعهد التقاني 

للحاسوب
408منشئوزارة الماليةالال63.0620179هندسة البرمجيات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

78كاتب رئيسي

1899

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020018أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-17طرطوس10220040774فاطمهرامز معين معال14219034

1899

5
وزارة الكهرباءالال3115.0020156كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-06-20طرطوس10110001272هيامعلي بدر محمود14219035

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1010فني صيانة

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1899

6
معهد1984-02-10طرطوس10100006495ساميهسمر وحيد صقور14219036

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال82.4120040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1899

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الالذقية06200003658سميرههبة احمد الحنوني14219037

1899

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2039.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10010112867هند حسنأروى محسن حسن14219038

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1899

9
الال3716.0020135تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-01-05طرطوس10010128075هيام ابراهيمسنان محمد عبدو14219039

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1900

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال1805.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10020005457منالعلي ثائر العجي14219040

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1900

1
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1901.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10100030330فلايريارا نزار سليمان14219041

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1900

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-16الالذقية06200027511ازدهارزينه محمود درويش14219042

1900

3
الال3475.0020162تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-25طرطوس10280019089رقيهابراهيم شفيق محمد14219043

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني
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1900

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-09طرطوس10230018320لوريس أحمدلجين نزيه أحمد14219044

1900

5
معهد1982-06-02طرطوس10160122881جاهدهآالء عقل علي14219045

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1900

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-22طرطوس10170038716نبيلهشعاع محمود حمدان14219046

1900

7
وزارة الكهرباءالال3078.0020181ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-01-12طرطوس10100024483مها عيسىموسى حسين عباس14219047

عامل مهني 

درجة أولى
219

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1900

8
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01طرطوس10010034085سميرهطارق سليمان حسون14219048

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1900

9
معهد1979-03-01طرطوس10120010706سعده عليموسى احمد علي14219049

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

نعمال61.7219990تحكم وأتمته

مصرف 

سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1901

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-10حلب02250012677افادياناهد محمد محمد14219050

404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2103.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-07-19طرطوس10150007232سميرهاحمد ايمن محمد1901114219051
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1901

2
ثانوية صناعةثانوية1991-03-02طرطوس10160107845منىهديل اديب شعبان14219052

صيانة الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

الال298.0020100
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1901

3
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2006.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-01دمشق01010607938نائفهرغد منصور الدرويش14219053

1901

4
الال3594.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2002-02-01طرطوس10090030049تغريدعالء حاتم علي14219054

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1901

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال280.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-05-17طرطوس10030017907هيفاءميس محمد العجوه14219055

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية
1022مستثمر حاسوب

1901

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-06طرطوس10090093322فلكسمر حسين ديوب14219056

1901

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1973-10-27طرطوس10020004776يمنوئام محمد سعد14219057

1901

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-18طرطوس03030010056ماريه محمودفاتن احمد سليمان14219058

1901

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1751.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040025157هيامجالل نبيل شبلي14219059

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1902

0
معهد1992-10-10طرطوس10020016583باسما كرمطارق منذر محمد14219060

المعهد التقاني 

الصناعي
الال69.2120144تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1902

1
معهد1986-01-01طرطوس04140000538عبالربا شحادي خليل14219061

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1902

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-20طرطوس10090113533رناميس محمد عبد الكريم14219062

1902

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2280.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-01طرطوس10110011847حميدةسام فرحان ديب14219063

1902

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال119.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-08-18طرطوس10160008642سميرة محفوضسمر حليم ديوب14219064

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1902

5
404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2577.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-02طرطوس10160073383ايسال إبراهيمثناء صقر ديب14219065

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1902

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال189.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-27طرطوس10280000343سكينهحسان محمد احمد14219066
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1902

7
الال3071.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-07-08طرطوس10260035059داللماهر وليد محفوض14219067

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1902

8
410كاتب اولوزارة الماليةالال203.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-04-26طرطوس10040007703سهامعلي كنج الكنج14219068

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1902

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10010149687محاسنفرح مالك احمد14219069

1903

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-04طرطوس10220002193ساميه مصهرنيم حاتم سكماني14219070

1903

1
معهد1994-06-04طرطوس10230015681هدىرهف غسان قاسم14219071

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0620160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1903

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1878.0020171علميثانوية عامةثانوية1999-02-26طرطوس10280019087شاديااكرم بديع ابراهيم14219072

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1903

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس05030040703سماهرلبانه احمد العكاري14219073

1903

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10020037402فاطمهبراءه محمود منصور14219074

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1903

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-12طرطوس10010003221ريمانغم مصطفى خضور14219075

1903

6
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال123.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-09-01طرطوس10160144637رابيهفداء رمضان حمدان14219076

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1903

7
الال2383.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-04طرطوس10160076998أملين حسنأليزا محمود حسن14219077

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1903

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-23طرطوس10040018821هيالنهرزان محمد مصطفى14219078

1903

9
معهد1990-11-10طرطوس10220039239أميرهسراب يوسف حسن14219079

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال67.5820120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1904

0
معهد1973-05-10طرطوس10270009785مزنارانيا ابراهيم بدره14219080

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال55.3119940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1904

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال1712.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-13طرطوس10010118545منالرهف محي الدين زعتر14219081

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1904

2
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1522.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-06طرطوس10030024065غادةعلي محمد حيدر14219082

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1904

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-02طرطوس10040018968سنيه مصطفىفداء كاسر مصطفى14219083

1904

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-15طرطوس10100022838سعادوالء غازي علي14219084

1904

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020056أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01طرطوس10100022834سعاديامن غازي علي14219085

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1904

6
409كاتب اولوزارة الماليةالال234.0020019علميثانوية عامةثانوية1983-11-27طرطوس10230006993سعاداياد عبد الرزاق الدالي14219086

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1904

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-24طرطوس10090077006نبيهاسوزان توفيق خضور14219087

1904

8
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-27طرطوس10150012829فاديا نعمانثراء عادل نعمان14219088

1904

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال242.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10160001143خديجهغنوه عبد القادر محمد14219089

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1905

0
الال260.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-05طرطوس10160117864اسامهيارا سلمان محمد14219090

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1905

1
الال262.0019910حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1973-04-01طرطوس10160067270خديجه محمدزين الدين حسن عجايا14219091

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1905

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020055أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10طرطوس10090008390اميره منصورمؤيد عقل فياض14219092

1905

3
413كاتب اولوزارة الماليةالال2148.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-23طرطوس10240023969غادهرباب حاتم علي14219093

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1905

4
الال3633.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-04-10طرطوس10020023430بدريهمهدي حماد حماد14219094

وزارة األشغال 

العامة واإلسكان
1051مدرب تكييف

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1905

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-05طرطوس10230011448ليلىليندا سليمان حمود14219095

1905

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-25طرطوس10220004212كالراجوجانا جبر فردي14219096

1905

7
معهد1994-01-01طرطوس10160106303مها المرعيرهام محمد ديوب14219097

المعهد التقاني 

الصحي
الال82.8620140صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1905

8
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2350.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الالذقية06090101835ميادهرنيم سهيل ملحم14219098

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1905

9
الال4138.0020200اتصاالتثانوية صناعةثانوية2001-01-01حلب02040555127عائشهمديحه زكريا حوري14219099

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1906

0
الال3202.0020152ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1997-01-24طرطوس10090078842ودادذو الهمة محي غانم14219100

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1906

1
410كاتب ماليوزارة النقلالال312.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-05طرطوس10280013830ربيحه قليحاسوال محمد قليح14219101

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1906

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020125علميثانوية عامةثانوية1994-07-25طرطوس10180010498يسرىبشار ابراهيم علي14219102

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1906

3
الال260.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-12-10طرطوس10160043727نهاد عاصيندى احمد محمد14219103

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1906

4
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-04طرطوس10120008974منالمرح محمد زيدو14219104

1906

5
410كاتب ماليوزارة النقلالال3652.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-03-25طرطوس10100035239شهيدهبانا احمد محمد14219105

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1906

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100030325سوسنملك عدنان سليمان14219106

1906

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25طرطوس10090031913نجاح بدوربشرى عبد الوهاب محمود14219107

1906

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10طرطوس10090043983رقيهالرا غسان سليمان14219108

1906

9
معهد1985-02-16طرطوس05090005872طروب حسونغاير علي سيفو14219109

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال67.1020050

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1907

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-21طرطوس10160056495سميره عليخوال آصف حسين14219110

1907

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-26طرطوس10270012704ندىضحى علي سليمان14219111

1907

2
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال2068.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس10110014324هدىمايا عبد الرحيم شهلة14219112
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1907

3
الال194.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10040011060اسميناسوزانا أكرم بيشاني14219113

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1907

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال130.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-07طرطوس10160049596نجالمعتز عبد الكريم اسبر14219114

1907

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02طرطوس10110014329هدىنغم عبد الرحيم شهله14219115

1907

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-21طرطوس10170038696نبيلهرشا محمود حمدان14219116

1907

7
معهد1980-04-02طرطوس10050008836سعدهردينه سلمان جوهره14219117

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلنعمال60.2120000محاسبة

1907

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020095أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10020004803دالل شاكرخليل آصف الفتى14219118

1907

9
411كاتب اولوزارة الماليةالال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-13طرطوس10090037022تغريد سلطونصالح منير ديب14219119

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1908

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10160139948سوسنايفا شهيد بدره14219120

1908

1
414كاتب اولوزارة الماليةالال135.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-10-01طرطوس10100031884نديمهباسم مالك فشعور14219121

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

1908

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-05طرطوس10040026082نجاةريما محمد عيسى14219122

1908

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-13طرطوس10010051073ميليال قيس محمد14219123

1908

4
الال2791.0020165التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1996-02-14طرطوس10010140902رضيهعلي يوسف يوسف14219124

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1908

5
الال3320.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-06-16طرطوس10160080331املين حسنألين محمود حسن14219125

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1908

6
وزارة الكهرباءنعمال291.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-07-23طرطوس04220007193فاطمههبه احمد كيسين14219126

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1908

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1707.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-09طرطوس10090038773مريممرح محمد حمود14219127

1908

8
معهد1979-02-28طرطوس10010146250ندىمحمد صالح حسين14219128

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال63.4020010أشعة

1908

9
معهد1998-01-24طرطوس10010156420ايفلين البوظهلجين مالك احمد14219129

المعهد التقاني 

الصناعي
الال76.4920170تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1909

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2366.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02طرطوس10160071619لوريسوفاء عبد الرحمن حسن14219130

1909

1
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-20طرطوس10090041359حياتراميا تامر احمد14219131

1909

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال189.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-11-15طرطوس10010026743حليمههدى علي علي14219132

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1909

3
510كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-12طرطوس10250000126سميره مصطفىفادي عدنان سليمان14219133

1909

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-24طرطوس10010033717لودياسناء اديب اسماعيل14219134

1909

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-18حلب02040473105هنادي مهمالتاماني عبد هللا قبنض14219135

1909

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-03طرطوس10040028291كفاحوئام هاني ابراهيم14219136

1909

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-01طرطوس10140013394نجوىعلي نزيه جنود14219137

1909

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1586.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20طرطوس10020010890هالرهف محمد احمد14219138

1909

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2094.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10010127424عائده بدوروالء محمود معصره14219139
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1910

0
معهد1994-05-01طرطوس10100015196سناءاحمد امين حسين14219140

المعهد التقاني 

الصناعي
الال64.1920171تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1910

1
معهد1983-11-16طرطوس10030004051نوالرشا صالح ابراهيم14219141

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.4120030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1910

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-14طرطوس10010087016اميرهحسين عصام هالل14219142

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1910

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1888.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10160049045ندى احمدهيا وهب سليمان14219143

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1910

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال2147.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-10طرطوس10010093264هدىصبا محمد مصطفى14219144

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1910

5
معهد1990-04-10طرطوس10030023773سكينه مونسسليمان احمد حسون14219145

المعهد التقاني 

للحاسوب
الال67.3320100هندسة البرمجيات

الجهاز 

المركزي 

للرقابة المالية

مدخل 

معلومات 

حاسوب

408منشئوزارة المالية15
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
129منشئ رئيسي

1910

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2044.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-30طرطوس10240017125مفيدهوئام عارف فندي14219146

1910

7
510كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-16طرطوس10020010883هال ابراهيممحمود محمد أحمد14219147

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع12شرطي

1910

8
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1676.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10160005699مهىجورج بسام خنيجر14219148

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1910

9
ثانوية صناعةثانوية1993-01-01طرطوس10090066553سحرريم سعد سعد14219149

أنظمة التشغيل 

والبرمجة
الال350.0020100

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

معهد1984-03-10طرطوس10110026766سعاد شرابهلمى محمود ابراهيم1911014219150
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.5720050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-25طرطوس10010157338هدى سليماناوراس محمد مصطفى1911114219151

410كاتب ماليوزارة النقلالال2233.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-10-14طرطوس10010064231جميلهاسمهان عيسى غانم1911214219152

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

معهد1991-06-01طرطوس10260036701وزيره سالميفلاير وهب شعبان1911314219153
المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.8120110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2557.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-20طرطوس10010087632صباحزينب ناصر ونوس1911414219154
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

الال2478.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-01-01طرطوس10130017367زينه الشاعرخليل محسن درويش1911514219155
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-08طرطوس10160144620سهاممايا مهدي عباس1911614219156

510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019981أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-03طرطوس10160052228نهادسليمان محمد محمد1911714219157

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-25طرطوس10010154350سهىهبه عبد الكريم منصور1911814219158

الال299.0019910كهرباءثانوية صناعةثانوية1972-02-25طرطوس10090018005سميرهبشرى سليمان سلمان1911914219159
وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1912

0
معهد1980-05-20طرطوس10110031360ناهيه ليفانادره سليمان علي14219160

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.3320000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1912

1
الال3469.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-07طرطوس10160119914اكتمالرشا غسان احمد14219161

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1912

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020151أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07طرطوس10160081237هيامعلي احمد حمدوش14219162
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1912

3
الال3355.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01طرطوس10020003864منالنهاد هيثم سعد14219163

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1012عامل مخططات

1912

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-05طرطوس10180000569وجيهاهناء احمد زمام14219164

1912

5
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1709.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10160084916جوليا المقدمايمان حيدر المقدم14219165

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1912

6
معهد1993-02-16طرطوس10120014297جميلةفاطر حسن علي14219166

المعهد التقاني 

الصحي
نعمال72.1720147صيدلة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1912

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15طرطوس10040004833بدريهريم محمد ابراهيم14219167

1912

8
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال1789.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-17طرطوس10260027826ملكهغنى علي سليمان14219168

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1912

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10180004365سميره المحرزبشرى نزار احمد14219169

1913

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2068.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-16طرطوس10090027540ميادهلينا عصام احمد14219170

1913

1
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال1435.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-10-06طرطوس10160134868نهى عيسىرزان غسان خضور14219171

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1913

2
معهد1995-08-09طرطوس04011026425لمياء الدبوسسالي لؤي الدبوس14219172

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.1420210خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1913

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-21طرطوس10110002354زينهأميرة فراس غانم14219173

1913

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1580.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10010067760عزيزهخضر يوسف محمد14219174

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1913

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1710.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31طرطوس10180005936ابتسام محمودسهى محمد عباس14219175

1913

6
411كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال185.0019899علميثانوية عامةثانوية1970-09-30طرطوس10090015512كرجيهعلي محمود صارم14219176

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1913

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-23طرطوس10240009998اميره ملحمغينا محمود عبود14219177

1913

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07طرطوس10280015317مريم ميهوبنعمة علي ميهوب14219178

1913

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال2141.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02طرطوس10180004146اسعاف أحمدسهير رفعت ابراهيم14219179

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1914

0
معهد1977-01-28طرطوس10090013974ودادرغداء محمد شوقي محمد14219180

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.3419960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1914

1
الال2955.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-08-15طرطوس10160133876فدوىعلي طالب عبد الحميد14219181

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1959

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1914

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1586.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10180003573جميلهليلى رمضان معروف14219182

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

410كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1914

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03طرطوس10040007324خضرهمنال ناصر سليمان14219183

1914

4
الال303.0019970ميكانيكثانوية صناعةثانوية1979-05-01طرطوس10180007039حمامه عيسىفراس عباس منصور14219184

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1041فني ميكانيك

عامل مهني 

درجة أولى
219

1914

5
معهد1980-04-15الالذقية04010007855دالمنال علي أبو قاسم14219185

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.0820000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1914

6
الال1841.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-01طرطوس10030027089انعاممحمد بسام داود14219186

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

1914

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-09طرطوس10010009110هناءرؤى محمد ونوس14219187

1914

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-01طرطوس10040025908ليلى سليمانهنادي جميل محمد14219188
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1914

9
412كتاب اولوزارة الماليةالال2400.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-06طرطوس10270001397غصون عيسىحال نزار معال14219189

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1915

0
405مراقب مساعدوزارة الماليةالال2834.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-11-01طرطوس10220035843حنانرؤى فايز درويش14219190

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

410كاتب ماليوزارة النقل369مدقق

1915

1
الال2018.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-09طرطوس10040026163حنان محمدحسن بسام خليل14219191

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1915

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال246.0020102علميثانوية عامةثانوية1992-09-17طرطوس10160124820سمياعمار انس مصطفى14219192

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1915

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01طرطوس10040001000بديعه سليمانبتول أحمد عيسى14219193

1915

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال151.0019983علميثانوية عامةثانوية1979-01-10طرطوس10160038398نظيرهراتب محرز االبراهيم14219194

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1915

5
الال4293.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-03-01طرطوس10270010419اكتمال حمودشيرين ياسين محمد14219195

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1915

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-19طرطوس10050004389امتثال زيدانايمان محمد زيدان14219196

1915

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020041أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-20طرطوس10280016608رشيدهأيوب محمد سلوم14219197

1915

8
معهد2000-05-26طرطوس10140002614مريمابراهيم نورس حسين14219198

المعهد التقاني 

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

216عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1134فني كهرباءوزارة الصحةالال69.5720200كهرباء
مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1915

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-20طرطوس10280005883سنيهثراء محمد محمد14219199

1916

0
معهد1975-09-11طرطوس04010013757نجيحهلينا احمد حسن14219200

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.8719960خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1916

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1288.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-24طرطوس10260042346شمسه علينور علي عيسى14219201

1916

2
الال3019.0020172تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-06-25طرطوس10180006490هيفاءيامن احمد علي14219202

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1916

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1475.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-02إدلب07210097403هناءراما عبد العزيز سراقبي14219203

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1916

4
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-08طرطوس10120013630اسيةهنادي سهيل ابراهيم14219204

1916

5
معهد1990-04-15طرطوس10160000340وجيهاريهان يوسف شموس14219205

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3820110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1916

6
الال1622.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-11طرطوس10240010455سعاد عبدووسيمه هيثم اسكندر14219206

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية1176

1916

7
الال3473.0020142الكترونثانوية صناعةثانوية1995-09-04طرطوس10260035585زينب يوسفكريم تيسير ابراهيم14219207

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1916

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1522.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10230015813ايمانانجال وفيق عيسى14219208

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1916

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-01طرطوس10030009517يمنىفاتن يوسف احمد14219209

1917

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1993.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10230019214ميادهوائل اسماعيل عيسى14219210
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1917

1
الال168.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-08-18طرطوس10260021131شمسهفادي علي عيسى14219211

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1917

2
الال2898.0020190ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-02-02طرطوس10100022264ردينا سليماناحمد علي حسن14219212

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1917

3
409كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020039علميثانوية عامةثانوية1985-09-28طرطوس10030017156شهيره ناصرعلي يوسف جبور14219213

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1917

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1847.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-16طرطوس10020013262هوال ديبراما عبد الكريم ورده14219214

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1917

5
الال3732.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10280004461صفيهعلي وجيه ابراهيم14219215

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة

عامل صيانة 

كهرباء
1004

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1006مساعد فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1011فني كهرباء

1917

6
410كاتب ماليوزارة النقلالال310.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-31طرطوس10160041926سهامزينه سليمان بسما14219216

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

1917

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1971.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10230008204مجدلين سلومهديل عبد الكريم نادر14219217

1917

8
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1638.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01طرطوس10040028286فاطمه حسنمريم محمود اسماعيل14219218

1917

9
معهد1993-01-25حماه05150003044حنانربا احمد قبالن14219219

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8120140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1918

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10040022851جمالةعال نبيل سالمة14219220

1918

1
معهد1985-03-20طرطوس10100005555تمرهلما عدنان احمد14219221

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.4420060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1918

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2175.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-06طرطوس10030016548اميمه ملحمآية ابراهيم الشيخ14219222

1918

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01طرطوس10130015937بديعهعبدهللا علي ميا14219223

1918

4
معهد2000-02-15طرطوس02010005506ليلىالين حبيب محمد14219224

المعهد التقاني 

الزراعي
الال65.1320220زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1918

5
الال2585.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-27حماه05190000779جميلهبلسم نزار عيسى14219225

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
409كاتب اولوزارة المالية372

1918

6
الال3256.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-04-21طرطوس10260036829أمال سليماناحمد علي احمد14219226

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1961

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1918

7
معهد1971-11-25حلب02010005497روسياليلى محمود ابراهيم14219227

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال53.8719940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1918

8
412كتاب اولوزارة الماليةالال2282.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10250004372شادياجوليا عبد الحكيم سليمان14219228

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1918

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-05طرطوس10220040444وكيله يوسفسراء يوسف يونس14219229

1919

0
معهد1983-01-28طرطوس10010042505فرحهعبير يونس احمد14219230

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5820040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1919

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-26طرطوس10280011867لميسصبا علي عبد هللا14219231

1919

2
معهد2001-01-23طرطوس10280002772منيفهاليمامه توفيق حسين14219232

المعهد التقاني 

الزراعي
الال66.6020220زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1919

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-27طرطوس10040012549هنارنيم معال غصن14219233

1919

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال119.0020012علميثانوية عامةثانوية1982-07-22طرطوس10160131117لمياء يوسفطالل اسعد عباس14219234

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1919

5
معهد1995-01-05طرطوس10160127645مهارهف محمد محمد14219235

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال57.6220140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1919

6
404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1652.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-02طرطوس10150010565ثناء سويدانمحمد فداء الصارم14219236

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1919

7
الال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10260018870مطيعه ملحمأدهم مصطفى ديوب14219237

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1919

8
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-02-20طرطوس10090084152نجاحرماز احمد سيبور14219238

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1919

9
معهد1985-02-22طرطوس10160093343نجلىرويدا سليمان احمد14219239

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.9120040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1920

0
معهد2000-09-01طرطوس10090097770انتصارنيفين نبيل بدر14219240

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال77.6120200تخدير

1920

1
معهد1994-01-01طرطوس10160004730نائلهامل اسماعيل بدور14219241

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.1820130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1920

2
معهد1997-01-05طرطوس10030022669سحابميرنا يوسف جنوب14219242

المعهد التقاني 

الصناعي
الال72.9520160تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

380فني كهرباء

1920

3
معهد1982-01-01طرطوس10040009488نوالمنال عيسى ابراهيم14219243

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.0020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1920

4
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال1596.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-13طرطوس10230023983رال يوسفحنان علي علي14219244

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1920

5
معهد1998-04-15طرطوس10230000729هدىبلسم محمود خضر14219245

المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.4020180زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1920

6
معهد1994-07-20طرطوس10020032567جميلهديانا نظير عكاري14219246

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.9320150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1920

7
معهد1983-08-01طرطوس04150001315مريمشماء ايوب ابراهيم14219247

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.7020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1920

8
410كاتب ماليوزارة النقلالال318.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-11-01طرطوس10040022081نجيبه ونوسلمى غريب حسين14219248

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

368مدقق

1920

9
معهد1981-07-01طرطوس04010003640مناظرالهام فريد محمد14219249

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال76.5020010خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1921

0
وزارة الكهرباءالال286.0019981كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-02-21طرطوس10260032435سميرهسامر جودت ابراهيم14219250

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء
وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2375.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-20طرطوس10160056496ادال سليمانرنيم زهير كحله1921114219251
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1921

2
معهد1985-08-20طرطوس10160108555مهانغم حسام الدين علي14219252

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال79.9620060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1921

3
معهد1982-09-10طرطوس10120001554سلمىايفلين علي سقور14219253

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.5020030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1921

4
410كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالنعم1598.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-30طرطوس10180009499سمر ديوبمضر عهد عمران14219254

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1921

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-15طرطوس10120000963سميرهاريج سليمان شعشع14219255

1921

6
معهد1995-01-30طرطوس10090052478غادهسكينه مدحت سعود14219256

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.8920160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1921

7
معهد1974-04-01حمص04010041288شفيقهرؤى توفيق علي14219257

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال59.9319950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1921

8
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2508.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10010024769دارين تفاحهليال فادي احمد14219258

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1921

9
معهد1989-11-12طرطوس04020026659مديحهعال ناصر خليفه14219259

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.2920110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1922

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-06طرطوس10160011570سميه رجبلؤا كمال سليمان14219260

1922

1
الال233.0020099ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-12-19طرطوس10220018705سحرسومر بدر كيوان14219261

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1041فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1025فني ميكانيك

1922

2
410كاتب اولوزارة الماليةالال1669.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-16طرطوس10160061477ليلى مغربياحمد فايز عثمان14219262

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1922

3
412كتاب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2617.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-11طرطوس10280010076ذكيه ميهوبعلي محمد سالمه14219263

1922

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال1705.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10090026786حميده عليرهام محمد علي14219264

1922

5
معهد1982-06-01حماه05160025168وفاءسولين ابراهيم ابراهيم14219265

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.1220030خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1922

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05طرطوس10160137682اكتمالرنا عبد الكريم ديب14219266

1922

7
الال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-07طرطوس10250005847ابتساممحمد عدنان فاضل14219267

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1922

8
معهد1975-11-05طرطوس10220020256سميرهلينا محمد درغام14219268

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال56.8819950خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1922

9
معهد1984-02-01طرطوس10160149640نديمهمنار محمود ابراهيم14219269

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال65.7220060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1923

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-15حمص04120113883ملكهمريم ياسين علي14219270

1923

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-15طرطوس10280003922ليلى سليمانشروق علي مرهج14219271

1923

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1506.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05طرطوس10020021297سعادغنوه محمود علي14219272

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1923

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10280003938ليلى سليمانمياده علي مرهج14219273

1923

4
معهد1985-10-01الالذقية10130000242فريدهروعه عدنان برهوم14219274

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.1120050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1923

5
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020047أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-05طرطوس10100023651خديجهأبي يونس عبود14219275

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1923

6
معهد1984-01-08طرطوس10090059692نديمهعلي غسان سودان14219276

المعهد التقاني 

الصناعي
الال71.8520038محركات بحرية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1923

7
الال3512.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-04-20حمص04120083950هاال مخلوفحسن محمد ياسمين14219277

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1923

8
معهد1990-08-08طرطوس10020042395نظيرههناء محمد شدود14219278

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.2320110خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1923

9
الال1929.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-24طرطوس10100025064انعام عيسىبشرى شوكت عبود14219279

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1924

0
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10020021280سعادعلي محمود علي14219280

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1924

1
معهد1994-09-12طرطوس10020004851سميهنيرمين عبدالكريم الفتى14219281

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.1620140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1924

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-25طرطوس10270016274فريحهداليا حسن خليل14219282

1924

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس06110062455فلايربسمه توفيق تامر14219283

1924

4
معهد1993-06-20طرطوس10260034408سميرهرنا حسين سليمان14219284

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.9220160خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1924

5
معهد1988-07-20طرطوس04150007129منيرهريم فؤاد ملحم14219285

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.6620090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1924

6
معهد1997-01-07الالذقية06120007993نهادنجوى فؤاد وسوف14219286

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال64.0720170خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1924

7
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2271.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-21طرطوس10100014431مريممحمد صالح مسعود14219287

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء
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1924

8
معهد1988-05-18طرطوس10270019873دوالريم ممدوح اسعد14219288

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.7020100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1924

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-06طرطوس10010080063فاطمه ناصيفكندا علي شبلي14219289

1925

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20طرطوس10220046740ليلى محمدنسرين هيثم حسن14219290

1925

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-08طرطوس10010090383ليلىريم احمد يازجي14219291

1925

2
معهد1984-01-06طرطوس10110007140نظيرهسناء محمد عساف14219292

المعهد التقاني 

الزراعي
الال71.5220040انتاج نباتي

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1925

3
معهد1985-02-04طرطوس10020005536مديحهرويده علي مسعود14219293

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0520060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1925

4
معهد1985-03-25طرطوس10010104345سجيعهسونيا احمد فرحه14219294

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.0720050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1925

5
معهد1994-11-12طرطوس10160112328غايازهور عبد الكريم شعبان14219295

المعهد التقاني 

الصحي
1129فني مخبروزارة الصحةالال68.9420160مخابر

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1925

6
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال2085.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-15حماه05190022793مريم ابراهيمهال محمد عيود14219296

1925

7
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال2315.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-07طرطوس10270015969سميرهرند عدنان حسن14219297

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1925

8
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1641.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10020021216ورده االسمرغنوى اكرم علي14219298

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1925

9
معهد1993-04-25طرطوس10040030925الهامساره محمود محفوض14219299

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.3820140خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1926

0
معهد1986-03-23طرطوس10160148741نايلهلميس مسير علي14219300

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال67.9920070إدارة أعمال

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1926

1
الال1605.0020179أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-01طرطوس10010074261شهيدهقيس علي زبيدي14219301

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1926

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15طرطوس10140006341مطيعههبه محسن ابراهيم14219302

1926

3
الال3825.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-05-04طرطوس10090063413هويدا شاويشكنان غسان محفوض14219303

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1926

4
معهد1995-07-08طرطوس10010149736فادياعلي عدنان زيدان14219304

المعهد التقاني 

الصناعي
الال63.7220180تقنيات حاسوب

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1926

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-03طرطوس10170020874عائدهمنى محمود عاصي14219305

1926

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1673.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01طرطوس10030030166وفاءعلي طالل هيفا14219306

1926

7
411كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1763.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-15طرطوس10090050684نسرينمحمد هاني جنود14219307

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

1926

8
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2368.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-09-12طرطوس10160129728ميايوسف علي عبد الكريم14219308

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1926

9
510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال156.00200110أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-19إدلب07130033395نجاحجمال خالد عيساوي14219309

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1927

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-12طرطوس10100013172سميرهليلى بديع احمد14219310

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1927

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال238.0020102علميثانوية عامةثانوية1992-03-28طرطوس10020002100باسمه نصرخزام شعبان سعد14219311

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي
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1927

2
معهد1982-07-02طرطوس10110005446نديمهعال هيثم ضاهر14219312

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.0020020خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1927

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-07طرطوس10020013898سحر مصلحسعاد فاتح مصلح14219313

1927

4
409كاتب اولوزارة الماليةالال1794.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10160105113ليناالرا شادي حيدر14219314

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1927

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-06طرطوس10020013731ميساءمايا عادل احمد14219315

1927

6
الال151.0020002علميثانوية عامةثانوية1978-04-20طرطوس10280009379نديمهرياض أحمد محمد14219316

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1177

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1927

7
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05طرطوس10260009373فاطمهبتول أديب أسعد14219318

1927

8
معهد1997-01-11طرطوس10020004369نزههيارا علي شدود14219319

المعهد التقاني 

الصناعي
الال67.0920180تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 

المائية
806فني

وزارة الموارد 

المائية
808فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني صيانة 

كهرباء
385

1927

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال129.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-03-03طرطوس10100017165رسميه عليكهرمان شفيق علي14219320

1928

0
الال270.0020110ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1994-01-10طرطوس10090021409فاديهمحمد محسن حمود14219321

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1928

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال214.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس10010128479سميره حسينعاليه اكرم الجندي14219322

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1928

2
411كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-01-04طرطوس10150003360ابتسامعالم عزيز علي14219323

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1928

3
الال291.00200310كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-02-19طرطوس10270007168عليا جنوباسامة محمود عمران14219324

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء1042فني كهرباء

عامل مهني درجة 

أولى
وزارة الكهرباء1162

عامل مهني 

درجة أولى
218

1928

4
معهد1996-07-01طرطوس10040014726هناديبشرى معن حسام الدين14219325

المعهد التقاني 

الصحي
1127فني تخديروزارة الصحةالال65.4020170تخدير

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1928

5
وزارة الكهرباءالال317.0020014كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-01-01طرطوس10110022315فضةمعين حسن عاقل14219326

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1928

6
الال169.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس10010127615سهيلهنور ناظم حمود14219327

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1928

7
معهد1977-03-01طرطوس10030014192نارماننسرين بهجت دياب14219328

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال89.9019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1928

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25طرطوس05120028720ورده حسنرزان علي ديوب14219329

1928

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-30طرطوس10090025771نهادعلي لؤي علي14219330

1929

0
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2403.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-01طرطوس10020036233فاطمهنور سمير محمود14219331

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1929

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-17طرطوس10090013909رمزهزبيده علي ابراهيم14219332

1929

2
410كاتب ماليوزارة النقلالال391.0020038ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-05-20طرطوس10030002816زينب عسليهاكرم حسن عبيدو14219333

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

369مدقق

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مندوب /محاسب

ترسيم آليات
374

1929

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-04طرطوس10280011612آمالمعتز علي عبدهللا14219334

1929

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-10طرطوس10020014501ثناءنغم سهيل احمد14219335

1929

5
معهد1990-01-01طرطوس10040008317هدىريم محمد معنا14219336

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.9520090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1929

6
الال124.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-11-16طرطوس10010110027سهيلهنبيله ناظم حمود14219337

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

373محاسب

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1929

7
معهد1987-07-01الالذقية06200006763خديجهبشرى سليم اسعد14219338

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال71.1220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1929

8
الال1650.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-27طرطوس10040025928خديجه سلمانمايا مفيد ابراهيم14219339

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1929

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-20طرطوس10280006235مناهند محمد احمد14219340

1930

0
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال1669.0020171علميثانوية عامةثانوية1999-03-21طرطوس10010089155نداءمحمد محمود محمود14219341

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1930

1
الال3823.0020152ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية1997-08-19طرطوس10110028958افراحنوار سالم سليمان14219342

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1930

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-05الالذقية06050009456عائدهياسمين علي ابراهيم14219343

1930

3
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1891.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-25طرطوس10160073382ايسال ابراهيممحمد صقر ديب14219344

1930

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2081.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08طرطوس10160057148نبيهه عليسمر محمد حسين14219345

1930

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال1783.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10020014505ثناء تامرلما سهيل احمد14219346

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1930

6
معهد1986-03-03طرطوس06120002919حنوفختام ابراهيم اسود14219347

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.4220070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1930

7
معهد1987-10-19طرطوس10240002216نوالعال محمد يوسف14219348

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.7620090خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1930

8
الال2448.0020190ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية2001-05-02طرطوس10240008237رانياعلي بسام وسوف14219349

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1930

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06090105574لينهبشرى عزالدين احمد14219350

1931

0
معهد1988-01-04طرطوس10270000244نوالابتسام محمود اسبر مرشد14219351

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.0420070خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-08طرطوس10160096383نهادرنا علي مياسه1931114219352

1931

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-24طرطوس04050036070منىفاتنه عماد اليوسف14219353

1931

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15طرطوس10280008219هيامريم احمد قاسم14219354

1931

4
معهد1973-07-30طرطوس10240007220خزنةبشرى محمود ديوب14219355

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالنعم54.3819930خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1931

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-05طرطوس10090051828نوالخليل محمود سعود14219356

1931

6
معهد1991-04-24طرطوس10160123113ودادنغم محمود غانم14219357

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال72.2120150خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1931

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-11طرطوس10090084236عزيزهلميس محمد سيبور14219358

1931

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1867.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-28طرطوس10220035516نزيهاحسين علي عمران14219359

1931

9
409كاتب اولوزارة الماليةالال121.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-07-30طرطوس10010028555نزها خليلمحسن خليل احمد14219360

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1932

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02طرطوس10010066061عبيربتول زهير زعتر14219361

1932

1
معهد1978-02-23طرطوس10090058610فريدهسوزانا يحي سودان14219362

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال64.5019970

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376
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1932

2
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال111.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-09-05طرطوس10160091475منيرهروز كمال سليم14219363

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1932

3
الال219.0020093علميثانوية عامةثانوية1990-04-26طرطوس10100013479رئيسهسالم محمد عبدو14219364

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1932

4
معهد1974-07-17طرطوس10170020865سهيالفادي عيسى بشير14219365

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال57.8319950

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

مصرف سورية 

المركزي
113كاتب

مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

1932

5
معهد1985-10-01حمص04150016082سهامهبه يونس يونس14219366

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال72.6120050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1932

6
409كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال104.0019913علميثانوية عامةثانوية1972-09-15طرطوس10230024967جوهيناعبد الكريم سليم صالح14219367

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1932

7
ثانوية صناعةثانوية1987-01-25طرطوس10020030913وفاء موسيوسام سلمان رمضان14219368

آليات ومعدات 

زراعية
الال256.0020067

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1932

8
معهد1974-04-14طرطوس10160067987سهيلهنجاة عادل علي14219369

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.0019940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1932

9
404مراقب مساعدوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2313.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-06طرطوس10010005988ساميه حسنجعفر محمد اسماعيل14219370

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1933

0
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-15حماه05150020812آنارنا حسين يوسف14219371

1933

1
معهد1980-01-24طرطوس10160008761سميرهمهند منير سليمان14219372

المعهد التقاني 

الطبي
661محضر مخبروزارة الدفاع660محضر مخبروزارة الدفاع1129فني مخبروزارة الصحةالال66.6719993مخابر

1933

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2065.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس10040002649اخالصحال علي مصطفى14219373

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1933

3
404مراقب مساعدوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال2149.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-09-10طرطوس10240011278نديمهريم علي شعبان14219374

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1933

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-07الالذقية06100057320املمريام علي عليان14219375

1933

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال1960.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17طرطوس10110028697سعاد احمدلبانه حسن احمد14219376

1933

6
معهد1989-08-08حمص04010638676نهاديوسف عبد المنعم رستم14219377

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال59.8520126مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

1933

7
معهد1993-01-01حماه05150078156سلطانهميساء ياسين حجو14219378

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال81.1820200خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1933

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-04طرطوس10220035853حنانمريم حامد درويش14219379

1933

9
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-18طرطوس10220010667ناديا عبد الرحمنهمسه نجم الدين عمران14219380

1934

0
معهد1980-01-05طرطوس10050023040ثلجهنسرين علي احمد14219381

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.4220000خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1934

1
الال3483.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-04-17حماه05150036692مريم عليرهف احمد ونوس14219382

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1934

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01طرطوس10110019814سعادهجوليت حيدر حرفوش14219383

1934

3
409كاتب اولوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةالال114.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-05-30طرطوس10230005125نورامرفت ابراهيم محمود14219384

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1934

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس10140003748فاطمه شاهينسنا رئيف شاهين14219385
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1934

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-10طرطوس10230017692رابيهايمان محمد يوسف14219386

1934

6
معهد1991-01-15حماه05070005641هالهحسن كاسر سويدان14219387

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال63.2120114

مصرف 

سورية 

المركزي

113كاتب
مصرف سورية 

المركزي
114كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1934

7
معهد1991-04-06طرطوس10140013269ليلىسماح علي جنود14219388

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال67.0120130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1934

8
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20طرطوس10260037692جميله أبو عليمنال محمد ابراهيم14219389

1934

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10طرطوس05170033551اسمهانريام ديب فخرو14219390

1935

0
معهد1981-03-28طرطوس10090018449نظيرهفراس شفيق صالح14219391

المعهد التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية
الال55.6520021

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ 

والتحميل

387

1935

1
معهد1985-01-28حماه05120010983نديمهسمر هاشم ابراهيم14219392

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال67.1220060

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1935

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01طرطوس10040019575منى دعبولعلي ايمن حمود14219393

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1935

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1202.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-01طرطوس10160167125صفاءميس فؤاد علي14219394

1935

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020024859نهادحنان محمد بريه14219395

1935

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-12طرطوس10240023970غادهزينب حاتم علي14219396

1935

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30طرطوس10030004571فردوسعلي سمير شاش14219397

1935

7
409كاتب اولوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-04-15طرطوس10140001627دعد حبوسمحسن علي حسن14219398

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1935

8
معهد1990-10-10طرطوس10020030846اسمهانرهف علي بلول14219399

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةنعمال70.5020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1935

9
510كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-07طرطوس10270015962نجاحجعفر عبد الرحمن حسن14219400

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1936

0
معهد1984-07-01طرطوس10020005768فاطمهريم محفوض خضور14219401

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال84.9520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1936

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-02طرطوس10160001040سميرهوالء منصور احمد14219402

1936

2
404مراقب مساعدوزارة المالية412كتاب اولوزارة الماليةنعمال2154.0020132علميثانوية عامةثانوية1996-01-10طرطوس10260030366أمل سعوديوسف مصطفى علي14219403

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1936

3
معهد1989-08-24طرطوس10010006752جميلهسوزان هيثم معال14219404

المعهد التقاني 

الهندسي
662مساعد مهندسوزارة الدفاعالال67.0720100إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1936

4
معهد1984-04-17طرطوس10010024133منيرهفاطمه محمود بدر14219405

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال74.6620040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1936

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص05120049023جاناتبراءه ابراهيم عيسى14219406

1936

6
معهد1987-12-01طرطوس10120001967نجودريم هيثم خضور14219407

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال69.1920100خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1936

7
الال3342.0020132كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01طرطوس10020030943وفاءيوشع سلمان رمضان14219408

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة الموارد 

المائية
810فني

1936

8
معهد1997-10-18طرطوس10010136978ميساءقمر محمد كامل14219409

المعهد التقاني 

الزراعي
الال63.3520210زراعات محمية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

خبير وقاية 

وتعقيم القمح
377

1936

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-08طرطوس10250011049أمل حبيبسومر مناف سليمان14219410

1937

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-17طرطوس10160143572نهىياسمين محمد سليمان14219411

1937

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20طرطوس10160047688غادهسراب اكرم درويش14219412
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1937

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال128.0020010علميثانوية عامةثانوية1979-03-08طرطوس05050048903نجاح الخضرفيروز خالد الخضر14219413

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1937

3
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02طرطوس10090055758خطيرههنادي علي عطيه14219414

1937

4
معهد1993-04-20طرطوس10090079489عليانور شحاده زود14219415

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال85.4320130خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1937

5
معهد1977-04-01حماه04050031065نجاةعبير علي سليم14219416

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال66.6019970خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1937

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10010102941انعامعلي نظير اسماعيل14219417

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
12شرطي

1937

7
الال254.0020033حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1983-10-13طرطوس10090018500عقيله فقراويغدير غانم قاسم14219418

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية

مراقب ورشة 

صيانة
1962

1937

8
409كاتب اولوزارة الماليةالال2552.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10010116953اسماريم محمد محمد14219419

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1937

9
409كاتب اولوزارة المالية411كاتب اولوزارة الماليةالال141.0019983علميثانوية عامةثانوية1978-03-18طرطوس10090025207نجوىماهر علي قاسم14219420

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1938

0
510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09طرطوس10010123578نورهقصي محمد محمد14219421

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1938

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-22طرطوس10150010782نجيبهسوسن محمد نعمان14219422

1938

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2153.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04طرطوس10100017861حنان سليمانايناس نسيب نور الدين14219423

1938

3
معهد1982-05-24طرطوس10220005194فريزهايناس عبد الغني حمودي14219424

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال75.8820050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1938

4
410كاتب اولوزارة الماليةالال173.0020035علميثانوية عامةثانوية1984-05-07طرطوس10160136456نوال محمدصفوان محسن حبوس14219425

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
409كاتب اولوزارة المالية1178

1938

5
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16الالذقية06110040352مديحهرزان محسن حيدر14219426

1938

6
الال3268.0020170اتصاالتثانوية صناعةثانوية1999-10-22طرطوس10010107562ليلىعلي رزق فسخه14219427

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1938

7
الال279.0020099حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-11-06طرطوس10100009727هدىكفاح رسالن داود14219428

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1938

8
معهد1976-10-31طرطوس10160008645سميرهرنا حليم ديوب14219429

المعهد التقاني 

الهندسي
الال63.5920000إنشاءات عامة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
4مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1938

9
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-01طرطوس10170011773فلاير حمودعلي اكرم شحود14219430

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1939

0
510كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02طرطوس10160038347اكتمالعيسى اصالح نوح14219431

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1939

1
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-08طرطوس10160077058جميلهنور احمد الراعي14219432

1939

2
14219433

زينه رمضان الشيخ ديب 

النميلي
الال2874.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-03-16طرطوس10010082882انصاف منصور

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1939

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1934.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-07طرطوس10040016031سهامحمد عدنان ابراهيم14219434

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1939

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020051أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-25طرطوس10260028983جميله صالححسين احمد محمد14219435

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
9شرطي

1939

5
الال291.0019980كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-06-20طرطوس10010075614رابيازينه يوسف محمد14219436

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386
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1939

6
الال233.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-28طرطوس10140014310فايزهديما طالب عمران14219437

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

409كاتب اولوزارة المالية373محاسب

1939

7
الال2070.0020163علميثانوية عامةثانوية1999-01-15طرطوس10140008434رابيايزن كمال ميهوب14219438

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
411كاتب اولوزارة المالية1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

1939

8
معهد1985-11-02طرطوس10100020347نبيههفادي سهيل حمود14219439

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

الال60.2520085

مصرف 

سورية 

المركزي

114كاتب
مصرف سورية 

المركزي
115كاتب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد مخلص 

جمركي
376

1939

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02طرطوس10120010710سعدهعائده احمد علي14219440

1940

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-15طرطوس10030000801سميرهسحر عهد الدين حيدر14219441

1940

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-25طرطوس10010107638عزيزهعبير عيسى محمد14219442

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1940

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال2045.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05070043598مهارؤى موسى خلوف14219443

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

1940

3
409كاتب اولوزارة الماليةنعمال2288.0020141علميثانوية عامةثانوية1996-10-10طرطوس10120014298جميلةعامر حسن علي14219444

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1940

4
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-17طرطوس10040035695سهىرنا محمود احمد14219445

1940

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01طرطوس10220000032هيامهديل غانم يوسف14219446

1940

6
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2237.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-01طرطوس10170020872عائدهضحى محمود عاصي14219447

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1940

7
410كاتب اولوزارة الماليةالال1864.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-26دمشق01020274289أميرة سلوممحمد مناف نبيل مصا14219448

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1940

8
معهد1992-01-01حماه05100031252فراتصبا محمد الخدعه14219449

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال68.1020120خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1940

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2397.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-16طرطوس10230013587رقيهمحاسن عدنان عروس14219450

1941

0
511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال1758.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-20طرطوس10160016474هاالسميره هيثم بشور14219451

510كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20طرطوس10240010772ناديا حمدعلي عزت حسن1941114219452
وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1941

2
412كتاب اولوزارة الماليةالنعم120.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-11-20طرطوس06090017605فايزه بدرانروزان عمار بدران14219453

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1941

3
معهد1984-01-26طرطوس10140000729آمالحال أحمد ديب14219454

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال73.8320040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1941

4
413كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-03-16طرطوس10220007079ليلى ملحممروه نايف خلوف14219455

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1941

5
409كاتب اولوزارة الماليةالال200.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-06-20طرطوس10090049278محاسنغدير علي ضوا14219456

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1179

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب

1941

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10180001894رئيفهياسمين ابراهيم جمعه14219457

1941

7
معهد1974-02-05طرطوس10180005449اميرهوفاء حسن صالح14219458

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال58.6219940خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133
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1941

8
404مراقب مساعدوزارة المالية414كاتب اولوزارة الماليةالال1832.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-06طرطوس10100016883منىعبير منير اسماعيل14219459

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1941

9
الال3534.0020170اتصاالتثانوية صناعةثانوية1999-01-01طرطوس10160122756سميرهعلي رضوان علي14219460

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1942

0
معهد1975-07-25طرطوس10090016365مريمرفعت محمد عتيق14219461

المعهد التقاني 

للمراقبين الفنيين
408طبوغرافيوزارة النقلالال70.0919960المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
5مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1مراقب فني

1942

1
وزارة الكهرباءالال3335.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-10طرطوس05020075466غادهعفراء سابور العلي14219462

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1942

2
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-20طرطوس10090056462بخيتهشادي سهيل العاتكي14219463

1942

3
410كاتب اولوزارة الماليةالال125.0019920علميثانوية عامةثانوية1975-01-20طرطوس10160138515منتهى عيسىفاطمه محمود محمد14219464

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1178

1942

4
الال352.0020110التدفئة والتمديداتثانوية صناعةثانوية1993-10-24طرطوس10040015267جناةعلي محمد علي14219465

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

وزارة الموارد 

المائية
811فني

1942

5
النعم2065.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-03طرطوس10030038767بشرى الشيخحيدره نضال رحال14219466

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1942

6
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15حماه05120013952اروىسوسن حسين شدود14219467

1942

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-24طرطوس10030020824ليناعلي محمد جازي14219468

1942

8
معهد1998-01-01طرطوس10040015711سهىهال محمود احمد14219469

المعهد التقاني 

للعلوم السياحية 

والفندقية

1132فني فندقيوزارة الصحةالال71.8620170مطبخ وحلويات

1942

9
510كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020071أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10090076248نهيداعلي نزار سالمه14219470

1943

0
معهد1989-01-01طرطوس10090114762الهامعال ريان قداح14219471

المعهد التقاني 

الصناعي
الال62.6420120تقنيات إلكترونية

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

381فني الكترون

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

382فني ميكانيك

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني جهاز 

التفريغ والتحميل
387

1943

1
404مراقب مساعدوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال2088.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-24طرطوس10160144614سهامماري مهدي عباس14219472

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1943

2
وزارة الكهرباءالال2914.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-03-27طرطوس10090098789زينباحمد غسان بدر14219473

عامل مهني 

درجة أولى
218

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
1042فني كهرباء

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

1024فني كهرباء

1943

3
معهد1997-05-10طرطوس10010132411هيامغدير علي محمود14219474

المعهد التقاني 

الصحي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال65.5620201أشعة

وزارة النفط 

والثروة المعدنية
162ممرض

1943

4
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع511كاتب ضبطوزارة العدل510كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-06حماه05190017869الهام يونسرزان احمد غانم14219475

1943

5
معهد1983-02-20طرطوس10220038048جهينهمازن رامزات عثمان14219476

المعهد التقاني 

الهندسي
408طبوغرافيوزارة النقلالال66.4520050المساحة

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
8مراقب فني

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
7مراقب فني

1943

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-10طرطوس10260028329ربيحه محمدرنا معين نده14219477

1943

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01طرطوس10040005249سعادداليا شوكت عبود14219478

1943

8
معهد1993-08-30طرطوس10040018988عربيهشذا احمد أحمد14219479

المعهد التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

الال62.2120150مصارف

وزارة التجارة 

الداخلية 

وحماية 

المستهلك

370محاسب

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

371محاسب

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي

79كاتب رئيسي

1943

9
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2045.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-15طرطوس10010109554سهام داودنور محمد سعود14219480

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1944

0
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20طرطوس10230008836هناءوالء سمير حسن14219481

1944

1
409كاتب اولوزارة الماليةالال2180.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-21طرطوس10260029375سميره حسنلجين علي احمد14219482

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

412كتاب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي
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1944

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال207.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10010007784عفافنغم محمد علي14219483

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1944

3
معهد1989-05-23طرطوس10090020176رويدهالرا احمد صيوح14219484

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال64.4120120تسويق

وزارة 

االقتصاد 

والتجارة 

الخارجية

1089محلل بيانات
مصرف سورية 

المركزي
116عامل حاسب

مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

1944

4
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2385.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-02طرطوس10220008555هاالمحمد عماد حسن14219485

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1944

5
معهد1984-05-28طرطوس10260013555حياةرؤى عبد الحميد علي14219486

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.4520040خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1944

6
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-06طرطوس10160020842جميله عليأنس حامد حسين14219487

1944

7
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-22طرطوس10030002650رانياداني عبد الكريم ديب14219488

1944

8
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-17طرطوس10090011186سمرمايا عبد الهادي عباس14219489

1944

9
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل511كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01طرطوس10090079912شما صالحرلى وجيه بالل14219490

1945

0
الال2757.0020164تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1995-04-25طرطوس10010123151هناءخضر اسماعيل الجبل14219491

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1945

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-20طرطوس10140010982هناءحنين فائز وسوف14219492

1945

2
414كاتب اولوزارة الماليةالال2314.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-02طرطوس10150005941مريممرح عدنان ميهوب14219493

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

409كاتب اولوزارة المالية130كاتب رئيسي

1945

3
الال241.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-09-04طرطوس10240001484هناء ديبرهام غسان خضر14219494

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
1176

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

373محاسب
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1945

4
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-09-04طرطوس10160021006نجلى الموديصباح جميل ربيع14219495

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1945

5
الال241.0019963ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1978-10-14طرطوس10010074929فاطمهحسن يوسف احمد14219496

وزارة الموارد 

المائية
810فني

وزارة الموارد 

المائية
811فني

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب تشغيل 

عربات
386

1945

6
الال1914.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28طرطوس10160033502ناديا عبد الحميدعبد الحميد علي عبد الحميد14219497

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

1945

7
معهد1984-10-18طرطوس10010057200سعدهشاديه بهجت عثمان14219498

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال70.8420050خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1945

8
411كاتب اولوزارة الماليةالال2184.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-28طرطوس10090081654ابتسام جنودرهف علي زاهر14219499

وزارة الزراعة 

واإلصالح 

الزراعي

مساعد أمين 

مستودع
404مراقب مساعدوزارة المالية1179

1945

9
معهد1995-10-04طرطوس10220027018سالمهيفاء صالح عبد الرحمن14219500

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال65.9320160تجاري مصرفي

1946

0
معهد1985-03-13طرطوس10270014634مريملينا ميهوب بلول14219501

المعهد التقاني 

إلدارة األعمال 

والتسويق

الال61.6920060سكرتاريا

مصرف 

سورية 

المركزي

116عامل حاسب
مصرف سورية 

المركزي
117عامل حاسب

وزارة االقتصاد 

والتجارة الخارجية
1089محلل بيانات

1946

1
510كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020083أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس10040001373منيرهعلي ياسين اسماعيل14219502

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع1001جندي إطفاء

1946

2
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-15طرطوس10020039110سعدهروال نديم زروف14219503

1946

3
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-17طرطوس10270014813مديحه سلومسماهر فائز اسبر14219504

1946

4
معهد1998-01-12طرطوس10230008568هناءنورهان سمير حسن14219505

المعهد التقاني 

التجاري
409كاتب ماليوزارة النقلالال64.8920210محاسبة

1946

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال1980.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05طرطوس10160055962ليزامي محمود حسن14219506
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الثانية:طرطوس        الفئة:محافظة

1946

6
413كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال1855.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-25حماه05190032254منى يونسآالء علي خدام14219507

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1946

7
معهد1996-09-05طرطوس10030038238منىغاده ياسر سليمان14219508

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال78.3220180خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1946

8
معهد1984-04-01طرطوس10260019682بهيجهيحيى علي علي14219509

المعهد التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب
408منشئوزارة الماليةالال62.2220080

الجهاز المركزي 

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب
15

مصرف سورية 

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

118

1946

9
409كاتب اولوزارة المالية410كاتب اولوزارة المالية413كاتب اولوزارة الماليةالال226.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-03طرطوس10160134459نسيمارهام حاتم علي14219510

1947

0
معهد1982-05-06طرطوس10160108777نائفهسومر علي محمد14219511

المعهد التقاني 

الطبي
1138فني أشعةوزارة الصحة1128فني أشعةوزارة الصحةالال61.2020034أشعة

1947

1
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-15حماه05190020757ثناء مامووالء علي علي14219512

1947

2
409كاتب اولوزارة الماليةالال1807.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-27طرطوس10010061006الهام العليآيه محمد الضابط14219513

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

404مراقب مساعدوزارة المالية130كاتب رئيسي

1947

3
409كاتب اولوزارة المالية404مراقب مساعدوزارة الماليةالال2159.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-15طرطوس10010006760جميله فياضختام هيثم معال14219514

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1947

4
معهد1986-01-23الالذقية06020073389احالمراما محمد سلغنو14219515

المعهد التقاني 

لإلقتصاد المنزلي
وزارة الصحةالال80.2320060خياطة مالبس

فني خياطة 

مالبس
1133

1947

5
511كاتب ضبطوزارة العدل664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15طرطوس10010163434نديمه يحيدالل قاسم علي حبيب قاسم14219516

1947

6
معهد1983-03-28طرطوس10030010941ابتساماحمد سليمان ديب14219517

المعهد التقاني 

الطبي
وزارة الصحةالال63.7020042معالجة فيزيائية

مساعد فني 

أول
634مساعد فني أولوزارة الصحة636مساعد فني أولوزارة الصحة635

1947

7
الال1726.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-22حماه05070043610هاله العثمانمحمود تيسير صالح14219518

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
664كاتب رئيسيوزارة الدفاع510كاتب ضبطوزارة العدل1001جندي إطفاء

1947

8
410كاتب اولوزارة المالية409كاتب اولوزارة الماليةالال2378.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160035270كروانعلي فائز وسوف14219519

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
130كاتب رئيسي

1947

9
الال1976.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-04طرطوس10260032899منىحيدره غياث ابراهيم14219520

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
510كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة 

المحلية والبيئة
1001جندي إطفاء

1948

0
409كاتب اولوزارة الماليةالال141.0019872علميثانوية عامةثانوية1968-06-03طرطوس10090041597سعادمنير مهنا محمد14219521

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

والعمل

130كاتب رئيسي

وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 

المستهلك

امين مستودع 

اللوازم
372
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