
املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةالشهادة العلميةاسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

26مساعد مالياملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةحاسوب ونظم معلومات/اقتصادكلثوميعقوب محمود الحاج سليمان1

4معاون رئيس شعبةجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلمياقتصادحسناءعبد الوهاب غسان مقصود2

59مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةكيمياء/علومنجاة سقاالئقيامن سعيد رسالن3

78مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةتاريخ/آداب وعلوم إنسانيةهناءمحمود محمد ديب العارف4

15معاون رئيس شعبةمديرية التربية في حلبوزارة التربيةتخطيط وإدارة تربوية/تربيةخاتونخالد عثمان زعيتر5

34رئيس شعبةحلب- املصالح العقارية وزارة اإلدارة املحلية والبيئةحقوقسعاد معلممحمد احمد البيطار6

8محاسبمديرية الخدمات الفنية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةاقتصادفدوىاحمد رضا محمد زهير سرميني7

7معاون رئيس شعبةحلب/املصرف التجاري السوريوزارة املاليةاقتصادجوريه إسماعيلمحمد منير سليمان8

2مخرجمركز حلب-الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونوزارة اإلعالمفنون جميلةايمانتيسير عبد الدائم شامي9

14مدّرساملعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بحلبوزارة السياحةلغة إنكليزية/آداب وعلوم إنسانيةفطيممحمد ابراهيم الطالب10

8معاون امين متحفدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةآثار/آداب وعلوم إنسانيةعليهمحمد حسين كزارة11

4معاون رئيس شعبةجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلمياقتصادفريالعبد امللك عبد الحميد ديري12

9دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوقسهاممحمد اسعد سيد عمر13

9دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوقفاطمة هيطالنيمحمد مجد الدين محمد ارناؤوط14

24مساعد إداري أولحلب/الشؤون املدنية /وزارة الداخليةوزارة الداخليةحقوقعيدةعالء محمد الجراد15

4معاون رئيس شعبةجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلمياقتصادنهى شاميةمحمد بشار احمد دواليبي16

9مدقق عقودمديرية الخدمات الفنية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةحقوقديبةمحمد احمد محمد علي17

9دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوقوجيها عليسليمان يونس الخليل18

1معاون رئيس شعبةدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةكيمياء/علومشماسائر محمد دواي19

4مدرساملدرسة املهنية الفندقية بحلبوزارة السياحةلغة عربية/آداب وعلوم إنسانيةحليمهرضوان خضر العموري20

28مترجمحلب/املؤسسة العامة للطيران املدنيوزارة النقللغة إنكليزية/آداب وعلوم إنسانيةهدىهاني محمد معراوي21

7مساعد اداري اولحلب/املؤسسة العامة للطيران املدنيوزارة النقللغة إنكليزية/آداب وعلوم إنسانيةبثينةاحمد حاج خليل22

47مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةرياضيات/علومميساء سرمينياحمد عمر دايه23

87مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةتربية رياضيةفاطمةمحمد يامن نصري24

83مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةفلسفة/آداب وعلوم إنسانيةساميهطارق حسن العلي25

1معاون رئيس شعبةفرع حلب/املؤسسة العامة للتجارة الخارجيةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةاقتصادخزنهرمو موفق العجالني26

9دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوقكلتومه السمرزهير عبد هللا السمر27

فئة أولى- محافظة حلب 
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23إداريمديرية سياحة حلبوزارة السياحةاقتصادخديجةاحمد محمد املحمد28

8معاون رئيس شعبةحلب/املصرف التجاري السوريوزارة املاليةحقوقفضةفؤاد موس ى اللطيف29

4معاون رئيس شعبةجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميحقوقاسيافارس حسين قبيع30

96معلم صفمديرية التربية في حلبوزارة التربيةمعلم صف/تربيةعائشةقتيبة عبد الناصر الجاسم31

9دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةحقوقفطيمحسين مصطفى العبد32

6معاون رئيس شعبةفرع حلب/املؤسسة العامة للتجارة الخارجيةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةإدارة أعمال/اقتصادوداداحمد محمد رفعت عبجي33

4محررمركز حلب-الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونوزارة اإلعالمإعالمودادايمن عادل علي عائشة34

8محاسبمديرية الخدمات الفنية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةاقتصادهناءمحمد اكرم عطار35

10مدقق حساباتحلب/املؤسسة العامة للطيران املدنيوزارة النقلاقتصادسوسنمحمد ديب عبد القادر عبجي36

2معاون رئيس شعبةحلب/املؤسسة العامة السورية للتأمينوزارة املاليةمحاسبة/اقتصادحكمت دععمر ناظم كيالي37

4محررمركز حلب-الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونوزارة اإلعالمإعالمندوىشادي علي ونوس38

10دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةاقتصادجنانمحمد ضياء مصطفى جورية39

7معاون رئيس شعبةحلب/املصرف التجاري السوريوزارة املاليةاقتصادوفاء توتونجيمحمد سامر مصطفى حكيم40

2مدقق عقوداألمانة العامة ملحافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةحقوقفهيمة البكورعبد الكريم بكور القدور41

8معاون امين متحفدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةآثار/آداب وعلوم إنسانيةفاطمموس ى علي الشبلي42

10دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةإدارة أعمال/اقتصاديسرى القدوراحمد صالح مسوتي43

3مخرج منفذمركز حلب-الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونوزارة اإلعالمتخطيط وإدارة تربوية/تربيةابتهالاحمد امير جابر44

7معاون رئيس شعبةاملؤسسة السورية للتجارة بحلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكإدارة أعمال/اقتصادجوريةمحمود احمد االبراهيم45

10دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةاقتصادامينةعالء حسو ابن نوري46

2دارس قانونيعدلية حلبوزارة العدلحقوقديبة حسنأسامة احمد محمد علي47

1معاون رئيس شعبةدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةكيمياء/علوممهاعلي رضوان ادلبي48

8مترجمحلب/املؤسسة العامة للطيران املدنيوزارة النقللغة إنكليزية/آداب وعلوم إنسانيةرابحةمحمد جمال سعد الدين49

1محاسب رئيس ياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءإدارة أعمال/اقتصادعائشةمحمد غازي جميل حفار50

1معاون رئيس شعبةدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةكيمياء/علومجوماناعبد السالم عبد الباسط طويلة51

4معاون رئيس شعبةجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميحقوقجميلة الطيبحسام مصطفى هنانو52

71مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةلغة إنكليزية/آداب وعلوم إنسانيةنائلة سليمانرشيد محمد كيفو53

74مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةلغة فرنسية/آداب وعلوم إنسانيةنديمة إسكندرمهران سلمان سلوم54
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فئة أولى- محافظة حلب 

4معاون رئيس شعبةجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميإدارة أعمال/اقتصادميادةبهاء حسن أبو مغارة55

8معاون رئيس شعبةفرع حلب/املؤسسة العامة للتجارة الخارجيةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةحقوقنصاريهثائر لطفي النصار56

7معاون رئيس شعبةحلب/املصرف التجاري السوريوزارة املاليةاقتصادفاطمةمحمد عبد الودود سخطة57

59مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةكيمياء/علوممهاباسيل يوسف سيوفي58

69مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةلغة عربية/آداب وعلوم إنسانيةحميدةفوزي حسن كردي59

8معاون امين متحفدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةآثار/آداب وعلوم إنسانيةمنىمحمد عبد املقصود إسماعيل الخضر60

5دارس قانونيمديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافحقوقفاطمةشادي نزار شعبان61

5مذيعمركز حلب-الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونوزارة اإلعالملغة عربية/آداب وعلوم إنسانيةصبيحةعبد الرحمن حسن العليوي62

10دارسحلب/الهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةاقتصادوحيدة كركوتليعمار حسين معاز63

7مساعد اداري اولحلب/املؤسسة العامة للطيران املدنيوزارة النقللغة إنكليزية/آداب وعلوم إنسانيةجميلةعالء الدين محمد وليد عقاد64

1محلل إدارياألمانة العامة ملحافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةاقتصادهناءمحمد عالء الدين محمد ناصر65

34رئيس شعبةحلب- املصالح العقارية وزارة اإلدارة املحلية والبيئةحقوقأمينة دنوفإبراهيم محمود صوا66

83مدرسمديرية التربية في حلبوزارة التربيةفلسفة/آداب وعلوم إنسانيةحلوم القاض يمهند عبد العزيز رمضان67

4معاون رئيس شعبةجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلمياقتصادعروبةعامر محمود سامح ريحاوي68

3مخرج منفذمركز حلب-الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونوزارة اإلعالممعلم صف/تربيةعائشةاحمد محمد ربيع قاض ي69

9دارس قانونيعدلية حلبوزارة العدلحقوقمريممحمد صادق صادق70

96معلم صفمديرية التربية في حلبوزارة التربيةمعلم صف/تربيةعواشةعبد هللا محمد العلو71


