
رقم البطاقةاملسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاالختصاص الرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
389معاون رئيس شعبةالهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية الباديةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيحقوق08020073469امينهأسعد خليل الحسن1
686معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةحقوق09010231650فتونآالء سمير الحاج محمد2
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية09010186918نصره فتيحأمان عطاهللا االحمد3
134معاون رئيس شعبة التجارةمديرية التجارة الداخلية وحماية املستهلك بالحسكةوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكاقتصاد08050019224عزيزةاحالم خميس الحصية4
1106محلل بيئة عملفرع الحسكةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةحقوق08080015971امينهاحمد عبدهللا عبدهللا5
3معاون رئيس شعبة االيراداتاألمانة العامة ملحافظة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةاقتصاد08100005716هاللةاحمد فرحان البركو6
135معاون رئيس شعبة التراخيصمديرية التجارة الداخلية وحماية املستهلك بالحسكةوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكاقتصاد06220038000ليلىاريج ابراهيم حمدان7
695دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08170058370منورافين عبدالحميد سمو8
1101منسق أعمالفرع الحسكةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةاقتصاد08010112715تركيهاالء عزو الخليف9

732معاون رئيس قسماملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةاقتصاد08010118038فضيلهاالء علي الجدوع10
728دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08090111699عفرةاملاز صالح العبدهللا11
1190دارس قانونياملؤسسة العامة لألعالفوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيحقوق08010179007زهرةالهام غانم خليف12
451معاون رئيس شعبةاملؤسسة العامة للطباعةوزارة التربيةحقوق08010115401كوثراماني احمد الغبين13
156معاون رئيس شعبةمديرية اإلقتصاد والتجارة الخارجية بالحسكةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةاقتصاد08010171891مهااماني عبدهللا الظاهر14
696دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08110118129فاتنهاماني عصام حسن15
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08040006211سعادامل خالد العطية16
1015دارس اقتصاديفرع مصرف سورية املركزي بالحسكةمصرف سورية املركزياقتصاد08110068555سوريةامل محمد الحسين17
711دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق09030000786امينهاميره عبدالصمد العلي18
709دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق09070007980خلفه الظاهرانتصرنا عقاد الظاهر19
733معاون رئيس قسماملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةحقوق08120048843مريمبتول حمادي الحاج الحسين20
708دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08010122001جوهرهبشرى علي الفياض21
715دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08110061171نجاحتغريد حسن الحسين22
725دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةاقتصاد08110023530سعادثريه نضال الحسين23
686معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةحقوق08040041295خديجة الحميديجمانه احمد الحميدي24
141معاون رئيس شعبة التعاون االستهالكيمديرية التجارة الداخلية وحماية املستهلك بالحسكةوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكاقتصاد08010018156زكاوهجميله خليل الحسو25
681معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبي في الحسكةوزارة املاليةاقتصاد08160118461نورهجوهر عصام العبيدو26
688معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةحقوق08110037584سميرةحنان ابراهيم بطو27
685معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةحقوق08090068865ترفهخالد محمد الكريمو28
1184مدرساإلدارة املركزيةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيآداب وعلوم إنسانية09010218657فوزيه الحاج تمرخالدة محمدوليد العبدهللا الجاجان29
729معاون رئيس شعبةاملصرف الصناعي السوريوزارة املاليةاقتصاد08040037685مريمختام عجاج البكر30
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08160151872وضحهخديجه احمد الفارس31
722دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08110092621سعدهخديجه محمد املحمد الحسين32
673رئيس شعبة التوجيةمديرية الحسكةوزارة الدفاعإعالم04010415124وعددانيا صبحي عبارة33
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08100003681ثقيلةدعاء نايف الجمعة34
21معاون رئيس شعبةمديرية تخطيط الحسكةهيئة التخطيط والتعاون الدولياقتصاد08100083160غزاله حسندلدا محمدمهدي العثمان35
717دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08090163783شمسهراغب احمد الوردان36
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08100078394شمسهرحمه محمد خضر37
707دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق09010106604نهلهرزان عامر الشاكر38
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية09010186920نصره فتيحرزان عطاهلل االحمد39
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7رئيس شعبة الرواتبمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةاقتصاد05010717887مهارشا محمد نزير40
730معاون رئيس شعبةاملصرف الصناعي السوريوزارة املاليةحقوق08010161430نعيمةرشا محمود الزطو41
544اداري جامعيمديرية صحة الحسكةوزارة الصحةاقتصاد09010032137فلكرهام رشيد نشات الصالح42
683معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةاقتصاد08110095990زهرهرهف احمد األبراهيم43
701دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08040030137ماهاروضه احمد العلي44
10معاون رئيس شعبة السجل العقارياملديرية العامة للمصالح العقاريةوزارة االدارة املحلية والبيئةحقوق05020075533فاطمةروضه يحيى خالد45
677رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةمركز نقل دم الحسكةوزارة الدفاعصيدلة08040002736سعدهرياض حمود محمد46
723دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08090129172سفانةريم صالح الدين املطر47
543اداري جامعيمديرية صحة الحسكةوزارة الصحةحقوق08030042319سوريهريم عبد الرزاق العبدهللا48
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08010023850ازنيف كورئيلرين انطون داود49
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08040048844مطره الحسنسحر علي العلي50
834دارسمديرية املوارد املائية في محافظة الحسكةوزارة املوارد املائيةحقوق08010159412سعدهسراب حسين العامر51
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08160122506فطومةسكنة ياسين الحاج احمد52
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08160011544سارهسلمى حسين احمد53
731معاون رئيس قسماملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةحقوق08020027955اسمىسلوى احمد محبوب54
1103دارس قانونيفرع الحسكةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةحقوق08040011345سعدةسماح احمد خليف55
22رئيس شعبةمديرية تخطيط الحسكةهيئة التخطيط والتعاون الدولياقتصاد11070018275امينهسميه علي املحمد56
703دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08010136388زهره العليسهام محمد الحمود57
2رئيس شعبة النفقات العامةاألمانة العامة ملحافظة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةاقتصاد08090071872درهشعالن فواز الحسو58
143معاون رئيس شعبة الذاتيةمديرية التجارة الداخلية وحماية املستهلك بالحسكةوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكحقوق02290019363وداده عبدوشيرين صبحي حسو59
1103دارس قانونيفرع الحسكةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةحقوق08030058400حمدةشيماء محمد الفرج60
163معاون رئيس الشعبة املاليةالشركة السورية للغاز في الحسكةوزارة النفط والثروة املعدنيةاقتصاد08150036664فريالصخر محمد السطام61
75معاون رئيس شعبةتأمينات القامشليوزارة الشؤون االجتماعية والعملاقتصاد08140026697تركيهعائشة احمد الفرحان62
733معاون رئيس قسماملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةحقوق08090103592هنوفعاليه عبدهللا املحمد63
1رئيس شعبة الرخصاألمانة العامة ملحافظة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةحقوق08010090089حضيريهعايشه سالم حميدي64
1189مرشد تربوياإلدارة املركزيةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيتربية08090187363ترفهعبد الحميد احمد العبد هللا65
731معاون رئيس قسماملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةحقوق08020023590عمشهعبدهللا ابراهيم ابراهيم66
10معاون رئيس شعبة السجل العقارياملديرية العامة للمصالح العقاريةوزارة االدارة املحلية والبيئةحقوق08160081222وضحةعبدهللا محمود العرعور67
1188مدرساإلدارة املركزيةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلوم08110064509ساميهعبير عوينان الحسين68
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08040021473جميلهعلياء عمير خميس69
1986جيولوجياملؤسسة العامة ملياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة الحسكةوزارة املوارد املائيةجيولوجيا<-العلوم08010042707هاجرعمر صالح احمد70
543اداري جامعيمديرية صحة الحسكةوزارة الصحةحقوق08030037632هدلهعيد محمد الحاسه71
75معاون رئيس شعبةتأمينات القامشليوزارة الشؤون االجتماعية والعملاقتصاد08110006605امونه املالليغاده عبدهللا املاللي72
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية09050076424عفرهغفران احمد الخلف العطاهلل73
546اداري جامعيالهيئة العامة ملشفى القامشلي الوطنيوزارة الصحةاقتصاد08120029402عمشهفاضل سليمان الخضير74
713دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةاقتصاد08090172500نعيمه لياسينفاطمة صالح العرب75
1015دارس اقتصاديفرع مصرف سورية املركزي بالحسكةمصرف سورية املركزياقتصاد08010012681عبطهفاطمه زياد الجربا76
681معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبي في الحسكةوزارة املاليةاقتصاد08120101327ترفةفاطمه سليمان الصالح77
835دارسمديرية املوارد املائية في محافظة الحسكةوزارة املوارد املائيةحقوق08010054649نورهفاطمه محمود الطه78
1016دارس قانونيفرع مصرف سورية املركزي بالحسكةمصرف سورية املركزيحقوق08160022225قمرهفتحية خليل عليوي79
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية11100060476هدله العبيدفداء احمد العلي80
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546اداري جامعيالهيئة العامة ملشفى القامشلي الوطنيوزارة الصحةاقتصاد08120002850بترهفرحان حسن العزو81
1186مدرساإلدارة املركزيةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيرياضيات<-العلوم08120154717كاملةفلك محمد الحسين82
390معاون رئيس شعبةالهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية الباديةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعياقتصاد08010171696غزالهكوثر علي حسين83
697دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق02320042250يسرىملى محمود الحمدان84
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08160129027جهان حاج امينليلوز صالح الدين معي85
136معاون رئيس شعبة السجل التجاريمديرية التجارة الداخلية وحماية املستهلك بالحسكةوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكاقتصاد08040027420امينةليليان احمد العبدهللا86
710دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوق08160038717وضحةماجده عبيد ساير87
1101مدرساملدرسة املهنية الفندقية بالحسكةوزارة السياحةاقتصاد08170070608وضحةمارال عبدالحميد شيخ سليمان88
1104محلل بيئة عملفرع الحسكةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةحقوق08090159380عيدةمحمد علي الخضير89
18مشرف تعاونياملجمع الحكومي/ مديرية التعاون السكني في محافظة الحسكةوزارة األشغال العامة واإلسكانحقوق08050015423عائشةمحمد مشعل الديج90
1104محلل بيئة عملفرع الحسكةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةحقوق08100070465جوهرةمرح احمد عيس ى91
724دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةاقتصاد09120058832خديجه البجاريمروه سالم البجاري92
9مهندس تخطيطالخدمات الفنية في الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08150016111نزهةمريم محمد املحمد93
730معاون رئيس شعبةاملصرف الصناعي السوريوزارة املاليةحقوق08160022642حللهمريم ويس خشمان94
76معاون رئيس شعبةتأمينات القامشليوزارة الشؤون االجتماعية والعملحقوق08090131233عنود العاكوبمنار احمد العاكوب95
688معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةحقوق08150029880نورهمنال عبدالقادر املحيميد96
8مهندسمجلس مدينة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةهندسة مدنية08010123248ترفهمنال محمد صالل97
69معاون رئيس شعبةفرع تأمينات الحسكةوزارة الشؤون االجتماعية والعملحقوق08080017325شمسهمنتهى احمد العكله98
683معاون رئيس شعبةمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةاقتصاد08090098059منيفة الصالحمنى عدنان املحيميد99

140معاون رئيس شعبة التخطيط واإلحصاءمديرية التجارة الداخلية وحماية املستهلك بالحسكةوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكاقتصاد08010018574سوريهمها سالم الياسين100
726دارسالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةاقتصاد08120028025امينةمها محمد العلي101
10معاون رئيس شعبة السجل العقارياملديرية العامة للمصالح العقاريةوزارة االدارة املحلية والبيئةحقوق08150018313زهودمها محمد زكي العسكر102
4رئيس شعبة العقوداألمانة العامة ملحافظة الحسكةوزارة االدارة املحلية والبيئةحقوق08010101326حمدةميزر كرم الفتاح103
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