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املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةملكرامز بدر الدين بركات1

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو اميةثريا محمد حمامإبراهيم عبد الحميد نصراوي2

2بستانيدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةمنيره البكريحسين احمد طوبال3

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةصباح الناشفاحمد محمد نجيب بهلوان4

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةثناءمحمد فتحي منير سواس5

4عامل عاديشركة كابالت حلبوزارة الصناعةابتدائيةفاطمةمحمد عيد عبد اللطيف الحاج حوران6

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةراضيةعبد هللا عبد القادر محمد نجار7

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةابتدائيةمريمحسن محمد جمعة الجاسم8

4عامل حدائقمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةساميةموس ى جمعة املوس ى الحمود9

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةعزيزهعبد هللا احمد االحمد10

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو أميةفاطمهنضال حسين بدوي11

43عامل زراعةاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفتحيهمحمود خليل خليل الجواد12

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمهمصطفى اسماعيل الديبو13

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةعواطفعماد احمد حلبي14

3مراسلاملصرف التجاري السوريوزارة املاليةابتدائيةحميدهاحمد عمر سيد طه15

3مراسلاملصرف التجاري السوريوزارة املاليةمحو اميةصباحعمر احمد كندي16

1مستخدمدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةهدىمحمود أبو بكر بن احمد17

2عامل حدائقمجلس مدينة تل رفعتوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةحياةحسين عبد الرحمن عبد الرحمن18

47حارسالشركة العامة للنقل الداخلي بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةزهيدةمحمد موس ى ابراهيم19

6عامل حدائقمجلس مدينة دير حافروزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةامينة األحمدحميد خالد الجمعة20

14أعمال حماية منشآتمديرية املوارد املائية بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةشاةاحمد عبد الهادي العلو21

1مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةخدوجاحمد محمد علي الحسن22

فئة خامسة- محافظة حلب 
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فئة خامسة- محافظة حلب 

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةحمديةوليد فرحان املوسو23

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةوفاءمحمود محمد املحميد24

1حارسمجمع حلبوزارة الصناعةابتدائيةامينهاحمد وحيد عبد القادر رشواني25

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمهعمار بصمه جي بن عدنان26

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةغادهاحمد احمد ماهر صابرين27

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةامونةعبد الحميد خالد الحاج عبد الوهاب28

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو أميةرقيةعبد املهيمن عبد الرحمن حج محمد29

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةامينةباسل حسن الكحاط30

5مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةنوفهإبراهيم عبد العزيز الحاج محمد31

23عامل حدائقمجلس بلدة الزربةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفاطمهمحمد زكريا العبد هللا32

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو أميةهاجرهاني علي العساف33

22عامل حدائقمجلس بلدة كفر ناياوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةامينةماجد عبد الرزاق ايبش34

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةهناديمحمد نور الدين عمار حفار35

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةرسميهانس مصطفى لبابيدي36

7مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةوفاءعبد القادر إبراهيم الحماده37

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمة دبوسمحمد عبد الحكيم مصطفى38

1حارسالجهاز املركزي للرقابة املالية فرع حلبالجهاز املركزي للرقابة املاليةابتدائيةعزيزهصالح السالم عبد هللا39

47حارسالشركة العامة للنقل الداخلي بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةسميرةعبد االله محمد صالح ديري40

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةمنىابراهيم يوسف معمو41

35عامل حدائقمجلس بلدة بالسوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةمريم العليوياحمد عليوي األحمد42

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةرمزية تيتمحمود عيس ى اوسو43

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةاملمحمد عثمان بطل44

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةنهلةعبد القادر محمد القاض ي45
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فئة خامسة- محافظة حلب 

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةعليهزكريا احمد نعسان46

5عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةرقيةيوسف محمد االسماعيل47

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمةسامر ناصر الراعي48

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةصباحياسر محمد بكور49

11عامل عادياملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةفاطمةوائل عبد هللا ترمانيني50

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمهاحمد محمد حج حسن51

3مراسلاملصرف التجاري السوريوزارة املاليةابتدائيةهدىمحمد نذير بصلحلو52

2عامل حدائقمجلس مدينة تل رفعتوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةنجاحعلي مصطفى كفرناوي53

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةعائشةعبد الغني عبد الرؤوف عرابي54

10مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةصبرية منجدمحمد فادي مصطفى شعباني55

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةمنىبشار محمد وحيد كنج56

2حارسمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملمحو أميةفاطمهياسر حسين سعيد57

47حارسالشركة العامة للنقل الداخلي بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةحمامةعيس ى محمد شقرة58

5عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةمديحةمحمد مهدي خليل صالل العسكر59

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةابتدائيةرقيهاحمد إبراهيم املحمد60

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةزهرةحسن خلف العلي61

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةفضةاحمد جمال الحجي62

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو اميةحسناء حمامةاحمد عقاد ابن علي63

6مراسلالطيران املدنيوزارة النقلمحو اميةمهىعبد الرحمن محمود صيداوي64

2مستخدماملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةغالية مؤذناحمد قدور حبيب65

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةطيبهعلي عبد القادر جديع66

6حارساملصرف الصناعي السوريوزارة املاليةمحو أميةمريمعلي عبد الكريم الغضبان67

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةزهرةعلي عيس ى حسن68
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فئة خامسة- محافظة حلب 

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةفادية عجمعبد هللا عبد الرحمن قصاب69

5مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةنزههابراهيم احمد العبيد70

2مستخدممؤسسة الخطوط الجوية السوريةوزارة النقلمحو أميةسحراحمد محمد الدهام71

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةهدىمحمد رامي عبد املنعم زعتري72

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةحميدة الجدالنزكريا مصطفى العبود73

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصباح الناشفعمر محمد نجيب بهلوان74

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو اميةفطوممروان عمر دره75

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةأمينةعمار ابراهيم الحمادة76

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةبدريةمحمود عبد الرحمن العلي77

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةابتدائيةروزةمحمد غازي سليمان78

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةفاطمهاحمد محمد جمعة ابو مغارة79

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاتن صباحفؤاد عبد القادر فاضل80

6مراسلالطيران املدنيوزارة النقلابتدائيةنعمةعبد هللا توفيق حجازي81

2مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةميساءمحمد عبد القادر وادي82

3مراسلاملؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةوزارة النقلمحو اميةحسناء خرسهحمزه عبد القادر مقسومه83

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفائزه عاص يمحمد نور محمد حجار84

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةفاطمة بشعنجم عبد هللا العبد هللا85

2حارساملؤسسة السورية للمخابز حلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكمحو اميةبدريةاحمد عمر بكدول86

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافابتدائيةفاطمةمحمد خليل محمود87

3مراسلاملؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةوزارة النقلمحو أميةنورهعز الدين حسين الخليل88

1عامل جهد عضليالشركة العامة للصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةمريموليد عبد هللا الحميدي89

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو أميةرغداءعمار جمعة العلي90

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةابتساميوسف احمد شريمو91
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فئة خامسة- محافظة حلب 

1عامل جهد عضليالشركة العامة للصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةرابعةمحمد احمد الحميدي92

5عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةامينةنضال محمد الزينو93

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلمحو اميةفريزهمحمد علي عماد شعار94

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمهمصطفى عبد الحميد نعسان95

2مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةرشيدةياسر ديبو حاج ابراهيم الخلف96

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةنهيدةاحمد عزت ابن جمعة97

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةداللمحمود نجيب بنانه98

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةمنىمحمد مصطفى الديبو99

15مستخدممديرية الشؤون املدنيةوزارة الداخليةابتدائيةصالحهعبد هللا إبراهيم خليل100

6مراسلالطيران املدنيوزارة النقلمحو اميةمارلين بلدييوسف حبيب جبس101

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةسيفةاصف علي سلطاني102

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةامونةمحمود رمضون الحبيب103

9حارسحلب- املؤسسة العامة لألعالف وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو أميةاملوليد يوسف محمد104

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةسمرحسن رضوان بدوي105

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةميادةمحمد نور حسين سويد106

47حارسالشركة العامة للنقل الداخلي بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةمريمعبد هللا زعزوع107

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةخديجة عربمحمود عبد القادر سلطان108

4عامل حدائقمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةعواشمحمد إبراهيم الحجي ابن احمد109

1مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةخديجة الحايكعلي مصطفى الحايك110

6آذنجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمة عويداحمد محمد نور عويد111

4مستخدممديرية الشؤون املدنيةوزارة الداخليةابتدائيةغادة حناويمحمد احمد كزاره112

10مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةرمزية عائشةمحمد عمر محمد ديبو113

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةامنةمحمد احمدعبد الحي114
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44مراسلاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةرجاء فاضلفادي عبد الرحمن ابن مصطفى115

5عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةعزيزهمحمد حسن العبد هللا116

47حارسالشركة العامة للنقل الداخلي بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةليلىيوسف مصطفى تاجر117

1حارسالجهاز املركزي للرقابة املالية فرع حلبالجهاز املركزي للرقابة املاليةابتدائيةجميلةجمال علي االحمد118

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةعزيزهمصطفى حسين رجب119

1عامل عادياملؤسسة العامة السورية للتأمينوزارة املاليةمحو أميةهناءمحمد عبد الرحمن عاص ي120

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةكاملةعمار محمد الحسين121

8عامل جهد عضلياملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةفاطمعبد الباسط حميدي العسكر122

47حارسالشركة العامة للنقل الداخلي بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفاطمةعبد العزيز احمد حمود123

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةامتثالعبد الوهاب محمود الحاج غضبان124

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةناديةمحمد رضوان علولو125

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلمحو اميةفاطمة األحمدحسن طه الحاج إبراهيم126

4عامل حدائقمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةمريمزكريا علي حلو127

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةنهيدهمصطفى ياسر نجار128

4عامل عاديشركة كابالت حلبوزارة الصناعةابتدائيةيازيحسن محمد الحسن129

1مستخدمدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةزهرةعبد الرزاق علي شريف130

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو أميةمريماحمد محمود قطايفجي131

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو أميةوردةنهاد علي قرطل132

1مستخدمدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةامينةعبد العزيز محمود تمو133

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةامينةإبراهيم عالء الدين الغزالي134

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفطيمماجد احمد السمعو135

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةخدوجاحمد عبد امللك املحمد الحاج سليمان136

4حارساملؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةوزارة النقلمحو أميةنعيمهاحمد رمضان ملحم137
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1مستخدمدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةميساءمعن مروان ناصيف138

15مستخدممديرية الشؤون املدنيةوزارة الداخليةابتدائيةصونياجوزيف عبود اسرائيل139

41عامل ضخ مياهاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفاطمةعبد الغفور علي حمزة140

3بستانيمجمع حلبوزارة الصناعةمحو اميةمريم جوادمحمد احمد زعيتر141

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةاملعبد الرحمن عبد الباسط حالب142

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةوفاء عويجةمحمد عمار حالق143

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةخالصةراتب شكري العبد144

مديرية الزراعة في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةفاطمة املوس ىماهر صطوف الحسين145
- حراجي )عامل 

(إطفاء حرائق
3

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةابتساممحمد خليل محمد علي حميده146

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةحسناءماجد محمد زهير محمد سعيد147

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةثلجةمروان عبد الغني مخزوم148

2مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةفخريةعبد الغني احمد بنجه149

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةغصونماجد وليد حاميش150

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو اميةنهىمحمد ماهر يحيى زعرور151

3مراسلاملصرف التجاري السوريوزارة املاليةابتدائيةجمانهباسل محمد رضوان سيد152

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو أميةرجاءابراهيم رياض ناصيف153

4عامل خدمة عاديمشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةزهره خضيرعمار عمر بطيخ154

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةغيثاء بيره جكليمحمد جندية احمد طيب155

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةملكسامي عبد القادر محمد156

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةحسناءمحمد خالد بارودجي157

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةنصريةعبد اللطيف احمد داده158

2حارسحلب- مديرية مشاريع استصالح األراض ي وتطوير التشجير املثمر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةفطيم العليمالك احمد الظاهر159
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4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةعروبةمحمد شفيق رضوان سراج160

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو أميةزكيةمحمود وليد الحسن161

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةرويدةابراهيم علي صالحة162

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمةرواد الصادق استانبولي163

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةخدوجعبد السميح عبد هللا عبد الحي164

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةمريمسليمان علي السليمان165

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةهناءقتيبة احمد بن محمد وحيد166

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةخديجةنادر احمد نجار167

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةامل سواحعثمان محمد حليو168

10مراسلاملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةمحو اميةابتسام حجازياحمد محمد جمال كواره169

3مراسلاملصرف التجاري السوريوزارة املاليةمحو اميةخديجة إبراهيممحمود كمال قادر170

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصفاء عكاماحمد جهاد مامو171

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةزنوب خليفةمحمد علي حمدو شريف172

6آذنجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةحلومحسن جمعة التيمه173

مديرية الزراعة في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةملكهاحمد معروف الجدوع174
- حراجي )عامل 

(إطفاء حرائق
3

مديرية الزراعة في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةفاطمة النصريسعيد صالح عمري175
- حراجي )عامل 

(إطفاء حرائق
3

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةمريممحمود محمد امين عزيزي176

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمة سكريمحمد ربيع محمد زهير سكري177

44مراسلاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةحامدههاني مصطفى كردي178

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةعائشة يازجيجمعة عمر قوسة179

4آذنمديرية ثقافة حلبوزارة الثقافةابتدائيةعروبةرامي محمد صادق السكري180
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4عامل خدمة عاديمشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةصالحةداوود مصطفى العبد القادر181

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةعائشة كرزونمحمد طاهر محمد طاهر داالتي182

48مستخدممديرية املصالح العقارية في حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةنجاحعز الدين علي السلطان183

54مستخدممكتب الشهداء- األمانةالعامة محافظة حلب وزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةاميرةحسين عبد الستارعزوز184

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةميادة احمدمحمد بكري عجاج النايف185

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةامينة مصطفىشحود عبد الحميد الجوك186

3مراسلالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةذيبهباسل محمد املحمد187

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو أميةفطينهعبد هللا محمد صبحي حداد188

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو اميةفاطمةرضوان الجرو ابن إبراهيم189

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةزكيةمحمد عبدو محمد190

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو أميةاميرةزكريا احمد سنو191

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمةمصطفى رحيم عبد القادر192

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةخديجةاحمد فؤاد علولو193

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةهالهمحمدفؤاد زينو194

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةابتدائيةنزههشادي موس ى موس ى195

1آذنمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملمحو أميةوجيهةعالء محمد مشاعل196

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةجومانةمحمود محمد زعتر197

3مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةسميره املجدمهإبراهيم عمر الحمدو198

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةامنةشادي احمد األحمد199

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفطيم الفرجوليد خالد العبو200

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةميادة سباغمحمد جميل اونباش ي201

15مستخدممديرية الشؤون املدنيةوزارة الداخليةابتدائيةامينةاحمد عبد هللا بشع202

4حارساملصرف التجاري السوريوزارة املاليةمحو اميةشاها األحمدعالء الدين محي الدين املوس ى املوس ى203



 الجمهورية العربية السورية

وزارة التنمية اإلدارية 

املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةابتسام حجازيعبد السالم احمد رزوق204

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةاميرهفراس احمد عطار205

2بستانيدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةمنتهىمعتز باهلل معروف طقش206

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةمريم الصميوعمصطفى خالد الحسن207

49مستخدماألمانة العامة ملحافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةعزيزهمحمد عبد العزيز العيس ى208

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةعزيزة الواويمحمد حسين العلي209

مديرية الزراعة في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةقدريةزياد عصمت نجار210
- حراجي )عامل 

(إطفاء حرائق
3

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةسعادعدنان حسن بطال211

2مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةملكمحمد ناصر ياسين حلي212

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةعزيزةعلي مصطفى منفاخ213

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةحليمةاحمد مصطفى صحاوي214

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةحليمةرجب خليل احمد215

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصفاء عكامحسن عبد الزراق ظاظا216

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمة برياحمد عبدو موس ى217

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةزلوخمحمود عدنان مستو218

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةفضةمحمود فرج املرتض ى219

4عامل خدمة عاديمشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةبدريةمحمد سلمان حايك220

4عامل خدمة عاديمشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفريزةغسان حسن الشامي221

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفطومصبحي يوسف احمد222

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةوردهعماد يحيى الحاجي223

44مراسلاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةوصالمصطفى ابراهيم النمر224

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةمنىعبد القادر احمد واعظ225
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الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةصبيحهربيع محمد ديب بكدول226

2حارسمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملابتدائيةفريدةمحمود محمد كالو227

6عامل حدائقمجلس مدينة دير حافروزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةزهرة املحمدحسن جاسم الخلف الحسن الخلف228

3مراسلاملؤسسة السورية للتجارة حلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكمحو اميةزنوبعبد املعطي خالد نعناع229

9عامل عادي مجهداملؤسسة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةمريم العسكرنوح عبد الخالق املحمد230

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةخزنهمحمد زينو سليمان الزينو231

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو اميةريمه حيانيسمير محمد رعد دهان232

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةصبحيةعبد الكريم محمد العبد الكريم العلوش233

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةنبيهةعبد هللا محمد محمد الحمدو234

6مراسلالطيران املدنيوزارة النقلابتدائيةصلفهمحمد عيس ى العلي235

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةنفيسة برنجيعمار محمد امين قصاب236

2بستانيدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةداللعبد هللا علي ابراهيم237

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةصفاءمهند محمد جمال238

مؤسسة الخطوط الجوية السوريةوزارة النقلمحو أميةامينةحسن عبد الرزاق الجاسم239
عامل ترتيب آليات 

ومعدات
1

44مراسلاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةصبريةشحود محمد حرح240

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةحفيظهمؤيد حسن محمد241

4حارساملصرف التجاري السوريوزارة املاليةمحو اميةمنى درويشجمال علي زبيدي242

4عامل خدمة عاديمشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةنعيمة نحالويثائر محمد الجاسم243

4عامل عاديشركة كابالت حلبوزارة الصناعةمحو اميةشاهزنانعلي محمد محي الدين244

41عامل ضخ مياهاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةوفاءمهند منير نقشبندي245

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةهدىحسين صطوف الحمود246

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةهدى حالقمحمد محمد ماهر جبر247
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فئة خامسة- محافظة حلب 

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةابتدائيةخديجةهاني حميد شيخ خليل248

4عامل عاديشركة كابالت حلبوزارة الصناعةابتدائيةفوزية االبو عليإسماعيل عبد هللا املحمد249

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةمديحةعبد هللا سعد الدين درويش250

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةسهيلة مجانينمصطفى محمد الحوران251

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةوحيدةإبراهيم محمد كيالي252

3مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصبحية الحمودعبد هللا محمد علي علي253

11مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةمحاسنرجب يحيى مامة254

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمهكار اغو بن احمد255

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةحليمةحسين ابراهيم عبد هللا256

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمةمحمد حجي خليل خلف257

1آذنمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملابتدائيةشريفهحسن محمد احمد حاج عبدو258

4عامل خدمة عاديمشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمهحسين احمد حسن259

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمةعلي محمد النبهان260

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةزكيةمصطفى علي العلوي261

5مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةخيريةرفعت موس ى املحمد العبد هللا262

11عامل عادياملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةسليمهحميد رمضان عبدو263

12عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةعائشةمحمد امين محمد سامي إبراهيم264

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةخديجةصبحي محمد اسامه بيانوني265

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةعلياجوان محمد محمد داغلي266

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةفطيم حمزهمنتظر رجب حمزه267

15مستخدممديرية الشؤون املدنيةوزارة الداخليةابتدائيةفطيم عليمحمود محمد علي268

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةامنهمصطفى حسين هامو269

55مراسلاألمانة العامة ملحافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةحسناءعبد الوهاب عمر طفية270
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1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةفريدةايهاب محمد خطاب271

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةامينةمحمد تركي التركي272

4عامل خدمة عاديمشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفطيممحمود حسن الحماده273

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةفهدةحسين علي حمزة274

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةمريم الحسين العرجهعيس احمد غزال275

13مراسلمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةجميلةمحمد علي مصطفى276

10مراسلاملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةابتدائيةملكاحمد عبد الغني خطاب277

4عامل حدائقمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةفاطمةاحمد محمد املحمود278

2حارسمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملمحو اميةسارةاحمد محمد املحمد الحسن279

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمهخالد محمود الحمود280

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفريالمحمود محمدنمور281

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةصبحية هويس بابيمالك محمد فاروق حوري282

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةحوريةعبد املعين محمد املحمد283

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةعميرهمحمد احمد درويش284

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةصبريةاحمد محمد جميل األسود285

2بستانيدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةربيعهمحمود محسن برنجي286

4حارساملؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةوزارة النقلمحو اميةوليده عبد القادرمحمد عمر خزمه287

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةشاكيرةدجوار محمد مصطفى288

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمهحكمت خليل العبود289

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةعطيفه طويلةحسين محمد قطان290

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةايمان عالومحمد منير قصاب291

10مراسلاملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةمحو اميةفهيمة بكورمحمد خير عدنان بهلول292

3عامل حدائقمجلس مدينة مسكنةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةسعده السعيدكاظم محمد الظاهر293



 الجمهورية العربية السورية

وزارة التنمية اإلدارية 

املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

4عامل عاديشركة كابالت حلبوزارة الصناعةمحو اميةرئيفهاحمد محمد البكار294

4حارساملصرف التجاري السوريوزارة املاليةمحو أميةسحرمحمد عبد الغني الخميس295

10مراسلاملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةابتدائيةغادهعبد الرحمن احمد العبد هللا296

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافابتدائيةنهالمحمود محمد جمال أبو قوس297

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافمحو اميةشعيلةعساف خالد عساف298

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةوهيبةعبد القادر محمود شبلي299

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةمريم الحمودعبد هللا علي الشريف300

3ساعيفرع املؤسسة العامة للتامينات االجتماعية بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملابتدائيةملياءشادي عبدو قطان301

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصباحعالء الدين محمد العلي احمد302

4حارساملؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةوزارة النقلمحو أميةوحيدهامجد علي عصفور303

2عامل عاديالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءمحو اميةندى نجارمحمد باسل احمد زرزور304

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةاميرة شرابيرضوان محمد حايك305

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةجميلةكنان علي سعادات306

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةردسهجمعة سليمان الحاج307

11مستخدماملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةمحو اميةهناء فرامحمود زكريا زغنون308

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةدالل كنوعبد القادر محمد ويس كريم309

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةوهيبةمحمد والء مهنا310

1مستخدمدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةسميرةعبدو محمد زير311

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةمحاسنمحمد عبدو قطان312

44مراسلاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةرغداءاحمد مصطفى سويد313

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةمهامحمد عبد الرحمن الحسن314

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةفاطمهحسن احمد جمعة315

2مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةامينةرشيد عبد العزيز محمود316
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8مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةصبيحةعالء الدين احمد الحاج ربيع317

12عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةحميده العميريمصطفى محمد زعرور318

7مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةصفيرة سليمانبانكين عدنان حسنس319

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةامينه كوساعالء عماد عنزو320

22عامل حدائقمجلس بلدة كفر ناياوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةاميرةمحمد احمد سعيد األطرش321

6عامل حدائقمجلس مدينة دير حافروزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةنجاحمحمد خلف الخلف322

1عامل جهد عضليالشركة العامة للصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةماجده يونسمحمد خالد داود323

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةمريم خيرومحمود عبد الحي العبد الوهاب324

6مراسلالطيران املدنيوزارة النقلمحو اميةكليحسين عبد هللا محمد حسين325

1آذنمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملمحو اميةفاطمةعمر دحام درويش326

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلمحو اميةفطوم رضوانعبد الستار عبد الرزاق زين327

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةفاطمة عائشةكامل عبد هللا هنداوي328

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةابتدائيةداللابراهيم عبد الرزاق الجاسم329

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمةمحمد حسين الحماده سنو330

2بستانيدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةوفاءمحمد نور محمد بنقسلي عطار331

44مراسلاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةمريمزكريا احمد الفارس332

50مستخدماألمانةالعامة ملحافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفطيم حاج عبدوشعبان عباس يونس333

2عامل حدائقمجلس مدينة تل رفعتوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةاميرة رسالناحمد نايف شيخ ديبو334

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو اميةبدريهمحمد عمر الحسين335

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةابتدائيةسهىعلي يوسف حمدان336

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةابتدائيةالهامعبدو محمد عبد الحي337

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةابتدائيةفاطمهمحمد موس ى الناصر338

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةحميدةعبد هللا مصطفى خليل339
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3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةخديجةمحمود عبد القادر حاج حسن340

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةهنادياحمد عماد حفار341

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةحسناءعبد الوهاب علي الجمعة342

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةفريدة العبد هللاعيس ى حسين االبراهيم343

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةزهرةدحام سليمان الزورو344

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةنعيمهحميد عبد املنعم الحاج عبيد345

2حارساملؤسسة السورية للمخابز حلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكمحو اميةحميدةحسن محمد حسن العيس ى346

2حارساملؤسسة السورية للمخابز حلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكمحو اميةعواشمحمد قاسم دعبول347

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلابتدائيةخودهابراهيم عمر املحيميد348

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو أميةسميرةجمال تيسير النعساني349

5عامل حدائقمجلس مدينة الخفسةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةجمالتعمار محمد علي كوراني350

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةداللعماد الدين محمد عبد الرزاق ابو صالح351

2مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةسميره املجدمهمحمد إبراهيم عبود352

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةامونةحسين تركي الكال353

3عامل حدائقمجلس مدينة مسكنةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةناديةباسل إسماعيل العبد هللا354

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافمحو اميةناديةعبد الرحمن عامر قباني355

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةهناءابراهيم احمد صادق356

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةخوادهمحمد احمد الزامل357

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو أميةمفيدةمحمود احمد االدريس358

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةفاطمهحسن محمد املاض ي359

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةيازي الفالحهكريم محمد العبد الحميد360

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةاميرة مياتيعمر محمد عالف361

7مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةناهدحسام عبد الناصر العقيلي العمري362
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6عامل حدائقمجلس مدينة دير حافروزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةرحمه محمداحمد حسن خلف363

6مراسلالطيران املدنيوزارة النقلابتدائيةمنى ميسفهدعبد الرحمن نهجة364

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةامونةعبد الكريم محمود مشكل365

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفضيلهعمار محمد علي قنديل366

1عامل جهد عضليالشركة العامة للصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةفاطمة عبد املجيدعبد هللا إبراهيم الحسن367

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمهمصطفى احمد عبد الرحمن368

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو أميةمنيرةاحمد دايخ يحيىس369

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةخديجةماهر حسن خالد370

4حارساملؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةوزارة النقلمحو أميةغيثاءمحمد حج علي رضوان371

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةمهاحسن احمد عربس372

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةنهاعبد الحميد ياسر املصري373

14أعمال حماية منشآتمديرية املوارد املائية بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةرمزيةحسن محمد خمستي املوس ى374

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو أميةدرةخضر فاروق العليوي375

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةفاطمةمحمد فيصل احمد376

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةعيوشصبحي احمد عبده377

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةمريم العليويخليل عربو الصالح378

2بستانيدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو اميةفطيم السماعيلعبد العزيز خلف األحمد379

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةجميلة األحمداحمد عبد املجيد شناعة380

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةهدى خانطومانياحمد محمد كرزون381

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو أميةحسنة قويريحسن يسين جنجون382

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةاميمهيحيى زكريا مصطفى383

3مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةامونةزكريا محمود جاتيال384
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7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةجميلةمحمود جمال عجم385

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةداللزكريا عبد امللك شمهس386

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمةمحمد علي محمد بصمه جي387

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةزهرةمحمود حسن بوزان388

5مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةامونهمحمد حسين العبد الرحمن389

15أعمال خدميةمديرية املوارد املائية بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةامينة عوضعبد العزيز عبد هللا عبد العزيز390

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةزينباحمد حسن دوبا391

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلابتدائيةهالةاحمد محمد وليد درعوزي392

املدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفاتناحمد محمود دهبي393
عامل صيانة شبكات 

مياه
42

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةمنىمحمد امين عبد القادر ماردينيس394

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءابتدائيةهناء حاج حمدمحمد عبد الرحمن تلجبيني395

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةعيوشوليد محمد علي عبد الرحمن396

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةفاطمةمحمد ياسين الخالد397

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافمحو اميةناجيهعدنان محمد عبد الكريم مشهداني398

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةالهاماحمد محمد عجيل399

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافابتدائيةساميةمحمود عادل سرور400

3حارسدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةمنىانور احمد ديري401

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةحميدة قاسممهند مصطفى قاسم402

1مستخدمدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةامينةاحمد محمود تمو403

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةعاتكةيوسف محمد البش404

1عامل عادياملؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحلبوزارة الكهرباءمحو اميةسميرة امينوعمار غسان خنجرليس405

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةنادرة سواحمحمد حسن نحه406
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4حارساملصرف التجاري السوريوزارة املاليةمحو اميةغزالةعبد العزيز إبراهيم مصطفى407

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةجهان جاسرعمار عالء الدين كامل408

2مستخدماملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةفطيم املحمدفياض محمد العبد العساف409

12عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةملوكعبد الناصر احمد شحادة410

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةفلكعبدالقادر احمد مجد الدين منصور411

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةليندامحمد عمار ارنب412

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةناجيهرشاد كامل احمد وردة413

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةغزالةعلي صطوف العلي414

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةعيوشانس مصطفى ناعسة415

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفدوى بزارهحسن محمد اسد416

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةصفاءمحمد نور بكري اسكيف417

48مستخدممديرية املصالح العقارية في حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةريمهكنجو سمير كنجو418

1عامل حدائقمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةودادمحمد نهاد بدوي419

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةابتدائيةجميلهنايف محمد عدنان املحمد420

56مراسلاألمانة العامة ملحافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةنزهةحسين محمد نوح421

34عامل حدائقمجلس بلدة كويرس شرقيوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةندوة االبراهيميوسف محمد العباس422

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةرجاءمحمد هيثم بيكباش ي423

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةسميرهعثمان محمد شيخ عثمان424

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةحسناءمازن محمد معاز425

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلابتدائيةرويدهحسن حكمت حريتاني426

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمة خطيبعلي عبد الخالق شالر427

1مستخدممديرية الشؤون املدنيةوزارة الداخليةابتدائيةعدله تيتبالل محمد مدراتي428

5مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةغزالة العليابراهيم محمد العالوي429



 الجمهورية العربية السورية

وزارة التنمية اإلدارية 

املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

4عامل حدائقمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةخدوجرضوان محمد الحسن االحمد الحاج مصطفى430

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةابتدائيةنادية مؤدنمحمد نور الدين عبد القادر ناعوره431

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةملكة الظنمصطفى عبد الباسط شيخ ديبان432

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةنجاحاحمد صالح نايف433

9عامل عادي مجهداملؤسسة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةهناديحسين فؤاد حسن إسماعيل434

4عامل حدائقمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفوزهعبد الرحمن احمد العيس ى435

11مستخدمعدلية حلبوزارة العدلمحو اميةوردةانس علي الحسين436

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلمحو اميةجميلةبالل حسين كسم437

1آذنمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملمحو أميةهدىاحمد زهير صبحي شبارق438

1عامل عادياملؤسسة العامة السورية للتأمينوزارة املاليةمحو اميةنجومه الراشداحمد حسن الحسين439

12حارسمصرف التسليف الشعبيوزارة املاليةمحو اميةفاطمة عثمانحسين عيس ى عيس ى440

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةامينة عاشوراحمد محمد صالح مالح441

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةشامهاحمد إبراهيم املسطور442

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةخديجةيوسف مصطفى خمو443

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةامينةمحمود احمد خطيبس444

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةسلمهمحمد محمود شماع445

6آذنجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةودادمحمد خلدون طشيش446

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةحربا عيدمحمد أبو الهدى عيد447

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاديةمحمد سهيل صفايا448

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةفاطمةحسن رمضان الحمود449

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةودادحسين عدنان اعرج450

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةخديجةصالح مصطفى حالق451

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةخضرويةحسن علي حسين452



 الجمهورية العربية السورية

وزارة التنمية اإلدارية 

املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

9حارسحلب- املؤسسة العامة لألعالف وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةمريمعلي محمد املحمود453

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةعيوشاحمد عبد هللا الحسين البكار454

1مستخدمدائرة آثار ومتاحف حلب/املديرية العامة لآلثار واملتاحفوزارة الثقافةمحو أميةصالحةعبد املطلب خالد الداده455

1عامل جهد عضليالشركة العامة للصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةوردةعامر محي الدين املصالوي456

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفطيم العاص يمحمد علي حسين الفريق457

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةمريممحمود احمد الجريص458

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو اميةمنيرة شحودمحمد زكي كوردي459

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلمحو اميةمريم العثمانعبد هللا محمد رمضان رمضان460

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةربهاحمد جمعة املحمد461

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةامينةخالد وليد املصري462

11عامل عادياملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةابتدائيةحكيمةأسامة عبد الرحمن الحمد463

2مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةسعيدهحسين خضر عطيه464

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمهطه حسين حج حسين465

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةنازليهصالح ابراهيم العبد الرزاق466

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةابتسام حجازيمحمد احمد طه467

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةشاها املصطفىجمعه احمد العبد هللا األحمد468

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةدرسن الكدروعلي عثمان عبد هللا469

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةحسرت حبشنادر بالل حبش470

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةيازي حمالوحسين نظمي الحجي471

26عامل صيانةمجلس بلدة الزهراءوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةخدوجعالء احمد السيد علي472

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةعنايتعبد الكريم محمد الجاسم473

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةرغداءيحيى منير شريفة474

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةغاليهمحمد محمد حسين475



 الجمهورية العربية السورية

وزارة التنمية اإلدارية 

املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

1آذنمديرية الشؤون االجتماعية والعمل بحلبوزارة الشؤون االجتماعية والعملمحو اميةحميدة األحمدفراس جمعه األحمد476

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةخدوجمحمود عبد هللا القاسم477

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةحسناءعبد الكريم خالد العبد هللا478

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاتنفهمي عبد الحكيم زين479

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةزكيهمحمد عبد الجليل فنطش480

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةيسرهمحمد احمد عجم481

4حارساملصرف التجاري السوريوزارة املاليةمحو اميةمريم املصطفى احمدعبد الرحمن احمد علوش482

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةهدله محمد العلوباسل احمد القناص483

5مستخدممشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميمحو اميةفريال احمدعلي بصراوي احمد484

2مستخدماملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةهاال مصريعبد الرحمن خالد مصطفى الشيخو485

8مراسلمطار حلب- الطيران املدني وزارة النقلمحو اميةحميدهباسل عبد الرحمن حسكيرو486

28عامل صيانةمجلس بلدة بردةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةكريمةاحمد احمد االحمد487

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةعزيزةعمر عيس ى سالم488

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةبطوله مصطفىمحمد عمر الفاروق رشيد489

3مراسلاملؤسسة السورية للتجارة حلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكمحو اميةامينة يوسفأبو الحسن إسماعيل مرعي490

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةسهاماحمد خالد حموي491

3مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةزكيةعصام مصطفى السيد492

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةعائشةمحمد خيرعبود الشيخ علي الزبعة493

9عامل عادي مجهداملؤسسة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةحليمه اطاسوارإبراهيم سليمان الخلف الفرج494

1مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةسعدهعبد القادر فرحات الفرهاد495

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةنجاحمصطفى عباس كعميري496

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةغالية رشيداحمد زكي السلطان497

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةجهادعبد املجيد محمود عياط498
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وزارة التنمية اإلدارية 

املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةمجيدة ناصراحمد محمد عبدو ناصر499

8عامل جهد عضلياملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةراضيهبشار محمد الجاسم500

2مستخدماملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةنعيمهعمر عبد القادر خطيب501

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةامينةعبد هللا علي املاض ي502

45مستخدمحلب-املصالح العقارية وزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةهناء حاج حمدمحمد طه رجب ديب503

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةحمامةيوسف احمد طبوش504

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةبدريةيحيى مصطفى قص505

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةحلومه األحمدحسين عبود الحسين506

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةعليهعالء زكريا أبو الزين زين الزين507

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةنورهعالء حسن جويد508

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةساملةمحمد علي املصري509

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةفلكحسين شعبان الحمود510

14آذنمصرف العقاريوزارة املاليةمحو أميةرتيبةمحمد جهاد رياض اليوزباش ي511

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةفريال احمدمحمد امين فؤاد الشيخو512

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةغادة عبدوإيهاب محمد نافع بارودي513

9عامل عادي مجهداملؤسسة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةصباحياسين بكري ميمه514

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةنديمهمصطفى حسين داده515

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةمريمزكريا محمد خير حسون516

2مستخدممديرية الشؤون املدنيةوزارة الداخليةابتدائيةمجيدهحسين يحيى عبد هللا حج حسين517

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةصفيةإسماعيل محمد القويدر518

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمة الحامدعمر يوسف احمدس519

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةدبلهعبد الرحيم مصطفى بطال520

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةنجاح علولواحمد عبد الرحمن العثمان521
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املسمى الوظيفيالجهة الفرعيةالجهة العامةاملؤهل العلمياسم األماالسم الثالثيم
رقم بطاقة 

الوصف 

الوظيفي

فئة خامسة- محافظة حلب 

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةحميده حج عثمانحيدر عثمان بطال522

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةبثينهبشار احمد حمدوش523

2مستخدماملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةحسناءاحمد محمد ابو الليل524

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو أميةخالديةعصام عبد هللا بهلول525

املدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةحميده الحسنجالل محمد عبد القادر526
عامل صيانة شبكات 

مياه
42

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةليلى دويريمهند جمال سقار527

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةجميلةمحمد ديب محمود املحمود528

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةخديجة حمودإبراهيم محمد الراعي529

12عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةغصون حجارمحمود محمد صيرفي530

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفاطمهاحمد سمعو دلي احمد531

1مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةامنةمحمد عادل ناصر532

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةفاطمهخالد علي محمد533

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةغزالةمحسن عبد هللا حنبالس534

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةفاطمة رحمهخالد محمد رحمه535

2مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةخالديةعلي غالب حسن536

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةعيوشاحمد عمر الحاج علي537

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةهناءعبد القادر احمد صهريج538

13عامل صيانةمجلس بلدية عبطينوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةتركيةمحمد رضوان الجمعة539

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةنفيسةمحمود املحمد بن حسين540

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافمحو أميةفطينهاحمد صبحي ابو رمح541

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةداللحسين رجب املواس542

2مستخدماملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةعيوشرمضان محمد جمعة باكير543
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59مراسلاألمانة العامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةمنىاحمد فاروق العيساوي544

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةنجاحعيس ى محمد الذياب545

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصفيهمحمد مصطفى عثمان546

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةخديجةعلي مصطفى علي547

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةامينةعبد القادر محمد الحسن548

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةسلواعبد هللا محمد اسعد549

1عامل صيانةمجلس مدينة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةليلىمحمد راض ي املوس ى550

10مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةسلوى العيفانمحمد خالد حالق551

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةرويدهوائل منصور ديوب552

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةنجيبهعبود متعب الحميدي553

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةحليمةطه محمد العلي554

9حارسحلب- املؤسسة العامة لألعالف وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةسميرةعبد االله احمد اورفه لي555

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفطوم بركاتصالح صالح عبد الرحيم556

4آذنمديرية ثقافة حلبوزارة الثقافةابتدائيةخيريةسامي عمر دملخي557

1عامل عادياملؤسسة العامة السورية للتأمينوزارة املاليةابتدائيةديبهجميل محمد علي حجازي558

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةخدوجزكريا احمد عبد الكريم559

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاطمهايمن بركات الجابر560

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةحميدهاسعد ابراهيم الجمعه561

5مستخدممشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميمحو اميةفادياطيفور رضوان قلعية خرفان562

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةامينة قطيشمصطفى عبد السالم فالحة563

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةكامله سعيدمصطفى خالد االخرس564

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةليلىمحمد محمود جلبي565

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةنعيمةمحمد موس ى االبراهيم566
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7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةغادةعبد هللا خالد قياس567

14آذنمصرف العقاريوزارة املاليةمحو اميةزهيةنايف عبد الرحمن الحمود568

59مراسلاألمانة العامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةنادرةمحمد احمد صفر حنورة569

2مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةبدريهحسيب محمد ربيع بركات570

59مراسلاألمانة العامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةسوسممحمود احمد سفريني571

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةفاطمهخالد اسماعيل االحمد الحاج بركات572

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةلبيبه الضامنعبد الوهاب حمو االبراهيم الحمد573

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةمحو اميةبدريه حليمهيحيى علي سيفاتي574

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةناجيه ديبزكريا محمد ديب ادريس575

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةسناءاحمد غسان دواره576

2مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةحياةمحمد بدر بركات577

45مستخدمحلب-املصالح العقارية وزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفاطمةمحمد زكريا عنتر578

1حارسمجمع حلبوزارة الصناعةابتدائيةمهاحسن ممدوح العاص ي579

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاطمة رضوانمحمد محمد جالل درويش580

12عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةامينةعمر عدنان داود581

2مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةسناءمحمد محمد ضياء شيحان582

6آذنجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفلكمنذر محمود البين ابو نجاب583

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةمديحةمحمد عادل محمد عماد فتياني584

9عامل صيانةمجلس مدينة نبلوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةزهرةحسن حمدو علي585

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةعوشعبد الكريم احمد الطراد586

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةناديهاحمد محمد علي اليونس587

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو أميةخيريهصبحي عبد الجليل نورو588

4عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةفطومحسين محلى األحمد589
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13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفوزيهمازن علي مجو590

53حارساألمانةالعامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةميادههيثم محمد مصاص591

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةنجوىمحمد حسين الجاسم592

1عامل جهد عضليالشركة العامة للصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو أميةصالحةيوسف محمد املحمد593

5مستخدممشفى حلب الجامعيوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةهيامرشيد عمر جمعو594

43عامل زراعةاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةحاجهعبد هللا محمد اسماعيل595

9حارساملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةمحو أميةامونةمحمد علي االحمد596

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو أميةبهيةعبد الحميد عبد الجليل العثمان597

9حارساملصرف الزراعي التعاونيوزارة املاليةمحو اميةزهية الفاعوراحمد صبحي الفاعور598

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةامينةسليمان ابراهيم السليمان599

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةاملاحمد خضر ابو شكير600

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةنهيدهعبد القادر ادريس ادريس601

9عامل عادي مجهداملؤسسة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةايمانمحمد امين محمد رجب عبود602

9حارسحلب- املؤسسة العامة لألعالف وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةعيوشعثمان علي االخرس603

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلابتدائيةميساءمحمد وسيم الحايك604

14آذنمصرف العقاريوزارة املاليةمحو أميةوحيدهاسعد الجنيد اسماعيل605

6آذنجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةنضالمحمد مصطفى اوبري606

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفاتنعمر محمد جمعة ازرق607

4عامل عاديشركة كابالت حلبوزارة الصناعةمحو اميةملكمحمود محمد كتوع608

8آذناملصرف الصناعي السوريوزارة املاليةمحو اميةجميلة خضرمحمود خالد فرعة609

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةمريمنور الدين علي احمد قاسم ابو راس610

5مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةسلطانه بكرهوكر مصطفى محمد611

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةصبيحةمحمد بهاء يوسف احمد الحاج شرفو612
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15أعمال خدميةمديرية املوارد املائية بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةعائشة بكورعلي عبد اللطيف سعيد613

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافمحو اميةغزالهعبد الكريم راشد سراج علي614

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةداللمحمد عبد الواحد حمص ي615

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةديبهاحمد طاهر محمد تلرفادي616

46مستخدمالشركة العامة للنقل الداخلي بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةمريمياسر إبراهيم احمد617

1عامل عادياملؤسسة العامة السورية للتأمينوزارة املاليةمحو اميةحليمهاحمد محمد املحمد618

1حارسفرع- املؤسسة العامة لألعالف في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمحو اميةامينةرامي يوسف شامي619

25عامل صيانةمجلس بلدة تل شعيروزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةفدوىمحمد عيد محمود الشحادة620

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةحميدةصالح خالد ضلع621

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةخديجةحمزة ابراهيم الحسين الحمادي الخطيب622

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفضيلةعبد هللا صبحي حمادة623

18عامل صيانةمجلس بلدة بابيري فوقانيوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةمريممحمد محمود السامير624

2حارساملؤسسة السورية للمخابز حلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكمحو اميةنوال كرمومحمد عبد الرحيم الشيخو625

13عامل صيانةمجلس بلدية عبطينوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو أميةفطيماحمد يونس الحميد626

4مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةعيوشعمر محمد صبحي املحمد الحسين627

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةخديجةمحمد حسن إبراهيم628

1مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصباحمحمد احمد زيدان629

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميمحو أميةوردهباسم عبدو جمعة630

9عامل صيانةمجلس مدينة نبلوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةيازيعباس نادر عرب631

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةاليفحسن محمد عبو632

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةجميلةعيس ى نعيم الحامد633

2مستخدماملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةفطيم ناصراحمد رياض الحجي634

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةغزالهاحمد حسين الجاسم635
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4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةفطومةباسل عبد الفتاح العياش636

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةسميرة جنزارةجمعه علي حنش637

9عامل عادي مجهداملؤسسة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةلطفيةعبد هللا سمان638

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةغصون الذنبعمر محمد وضاح غنام639

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةسارةمحمود عبد الرحمن املحمد ابو علي640

3عامل جهد عضلياملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي بحلبوزارة املوارد املائيةمحو اميةعدويةمحمد فهمي حمو641

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةعائشة النبهان العبد هللامحمود فواز النبهان642

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلابتدائيةنوفهعالء حسن العبو643

2مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةصباحيحيى سرور ابن محمد644

43عامل زراعةاملدينة الصناعية بحلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةابتدائيةهالةمحمد نظمي طحان645

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةفاتنمحمد محمود دباغ646

4حارساملؤسسة السورية للتجارة حلبوزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلكمحو اميةفاطمةمحمد احمد حشاش647

12عامل تصويراملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةحلوم تركمانياسماعيل صبحي السيد648

10عامل حماية منشآتاملؤسسة العامة الستصالح األراض ي بحلبوزارة املوارد املائيةابتدائيةشمسةزكريا خالد املحمد649

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةجميلةوضاح ابراهيم بيرم650

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةعزيزةعبد القادر زكي الشعبو651

4حارسالشركة العامة لكهرباء حلبوزارة الكهرباءابتدائيةنوريةايمن مصطفى االسعد652

5عامل عاديالهيئة العامة للضرائب والرسوموزارة املاليةمحو أميةنجوىفارس موس ى الحسن املالح653

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافابتدائيةامينةمحمد نور عبد الرحمن عضم654

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةقدرية السلواحمد حسن السلو655

9حارسحلب- املؤسسة العامة لألعالف وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةعوشمحمد عبد هللا العلي656

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةناهدغانم محمد شيخو657

5عامل حراجيمديرية الزراعة في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةجوريةمحمد باسل حسن الحسن658
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4مستخدمعدلية حلبوزارة العدلابتدائيةشعيلةاحمد عمر شبلي659

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو اميةامينهمحمد الحاج محمد الشيخ صالح رسالن660

7عامل عاديالشركة العامة إلنشاء الخطوط الحديديةوزارة النقلمحو أميةصبيحهيحيى عبد الرحمن صالح661

1مستخدممديرية أوقاف حلب والشعب الوقفية التابعة لهاوزارة األوقافمحو أميةامينةعبدو محمود احمد عمر662

18عامل صيانةمجلس بلدة بابيري فوقانيوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةامونةجاسم مصطفى االبراهيم663

48مستخدممديرية املصالح العقارية في حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةفطيممحمد عبد هللا حمادة664

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةفريالمحمود محمد ديب الحزوري665

11عامل عادياملؤسسة العامة الستصالح األراض يوزارة املوارد املائيةمحو اميةحليمه الجنيدعالء صالح حاج حسين666

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةوفاءمحمد نور يوسف بطيخ667

58مراسلاألمانة العامة محافظة حلبوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةرقشة صوفيحمزة مروان عزيز668

7حارسجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةليلىيحيى محمد مظلوم669

6آذنجامعة حلبوزارة التعليم العالي والبحث العلميابتدائيةغاليةطارق عبد الرحمن شيخ حمدو670

مديرية الزراعة في حلبوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيابتدائيةزرقهمنير خلف غضبان671
- حراجي )عامل 
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5عامل عادياملؤسسة العامة للمواصالت الطرقيةوزارة النقلمحو اميةفطوم الراجحرضوان محمد الخلوف672

4عامل صيانةمجلس مدينة السفيرةوزارة اإلدارة املحلية والبيئةمحو اميةعزيزة الحميديهالل عبد الرزاق األحمد673

13مستخدممديرية التربية في حلبوزارة التربيةابتدائيةمنتهىاحمد جميل داالتي674


