
MIL_NUMBERMOTHER_NAMEBIRTH_DATEDISMISS_YEARFULL_NAMEGRADEJOBBRANCH
أقيول(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيبملحم محسن علي01/01/19832005نجوى4600034
الكالسة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيب أولعبد الحميد محمد المنصور460485801/01/19792005
البياضة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيبكنان مصطفى جبر460480801/01/19832005
السفيرة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيب أولعواش فايز الصالح01/01/19832005عواش2685913
جبل سمعان(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيب أولمحمود فوزي البوفاني581253101/01/19832005
عفرين(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة مجندخليل محمد يوسف01/04/19862007الماز7877435
السفيرة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيبحسن محمود الحسن30/01/19862008غزالة7996727
الفرافرة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيب أولاحمد سراج الدين السيد محمود العاني16/08/19782011نجاح8645946
الفرافرة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة عريفسعيد حسين سعيد09/04/19902011ضياء8478278
جبل سمعان(كرايدر )سائق الة تسوية رقيبمحمد محمود حمود511234801/01/19832005
الفرافرة(كرايدر )سائق الة تسوية رقيبمحمد محمد حمزة بابللي01/01/19822005غادة4600137
جبل سمعان(كرايدر )سائق الة تسوية رقيب أولحسن علي طبشو01/01/19822005غزالة5836503
جبل سمعان(كرايدر )سائق الة تسوية رقيبانس عبد الرحمن عبود02/02/19862011امينه8586945
أقيول(كرايدر )سائق الة تسوية رقيبعماد يوسف دباس01/01/19882011وفاء8586878
نبلسائق عربه نقلمجندعلي زيدان قصاب05/02/19892011تفاحه8587161
نبلسائق عربه نقلمجندفضل محمد زم25/01/19912011خديجة8590103
نبلسائق عربه نقلمجندمحمد تقي حمزة01/01/19912011كامله8592894
نبلسائق عربه نقلمجندفضل محمد علي عباس01/01/19912011سكينة8611267
نبلسائق عربه نقلمجندرامي جمعة زين العابدين26/11/19902011امون8589502
نبلسائق عربه نقلمجندجعفر عبد الكريم البابا18/07/19902011امون8539881
نبلسائق عربه نقلمجندعلي محمد كنج22/03/19902011عواطف8504692
الجلومسائق عربه نقلمجندمحمد ايمن يحيى رجب باشا01/02/19862011مديحة8596082
الجلومسائق عربه نقلمجندمحمد شعبان عرب01/10/19912011الهام8589675
الجلومسائق عربه نقلمجندحسام احمد دباغ14/08/19912011عريفه8608242
الجلومسائق عربه نقلمجندعمران احمد المجدمي31/03/19902011فاديه8572372
الجلومسائق عربه نقلمجنداحمد عبد اللطيف علوش21/03/19892011سعاد8502215
سيف الدولةسائق عربه نقلمجندباسل محمد ناصر01/08/19912011هاله8611785
سيف الدولةسائق عربه نقلمجندحسن محمد ديب الدليمي20/05/19892011زينه8083686
سيف الدولةسائق عربه نقلمجندحسين محمد الجنيد01/01/19902011رجاء8562328
سيف الدولةسائق عربه نقلمجندمصطفى عدنان قرمش15/09/19902011فتنه8552627
البياضةسائق عربه نقلمجندعلي زكريا صغير01/01/19912011صباح8610575
البياضةسائق عربه نقلمجندعلي ماهر سماقيه01/01/19912011سهام8611205
البياضةسائق عربه نقلمجندفؤاد عصام سراج18/05/19902011سمر8583151
البياضةسائق عربه نقلمجندرحمو اسعد حسون01/10/19902011نادره8541566
الجلوم(بلدوزر)سائق الة جرفرقيبمحمود مصطفى صالجو01/01/19822003صبحة1341671
الفرافرة(بلدوزر)سائق الة جرفرقيبحازم محمد رمضان01/01/19802003اميرة1355703
عفرين(بلدوزر)سائق الة جرفرقيبعزت مراد مراد258391101/01/19802004
عفرين(بلدوزر)سائق الة جرفرقيبخاكي محمد عبدي580038801/01/19752004
الكالسة(بلدوزر)سائق الة جرفرقيبمحمد بشير عبد الحميد عاصي01/01/19862010عائشة8312993
نبل(بلدوزر)سائق الة جرفرقيبأحمد محمود المصطفى27/08/19822011فريدة8665937
جبل سمعانسائق عربة ثقيلةمجندأمين اسعد السالم01/12/19912011رحمه8603105
جبل سمعانسائق عربة ثقيلةمجندمحمد نديم محمد السيد المصري22/03/19892011لطفيه8585743
البياضةسائق عربة ثقيلةمجندعمر محمد ماهر دبا01/02/19912011قمر8607475
البياضةسائق عربة ثقيلةعريفعصام محمد طرابيشي03/10/19902011امل8579899
الجلومسائق عربة ثقيلةمجندمحمود حسن المصري01/01/19912011منى8589741
الجلومسائق عربة ثقيلةمجندعبد القادر حسين عرب15/01/19912011فدوى8603100
الكالسةسائق عربة ثقيلةمجندطاهر محمد شلحاوى01/05/19912011راويه8603894
الكالسةسائق عربة ثقيلةمجندمحمد زياد مسلماني01/10/19912011غاده8608305
أقيولسائق عربة ثقيلةمجندرحمو يوسف حسن01/05/19912011ملك8604515
أقيولسائق عربة ثقيلةعريفعالء محمد كزبر01/01/19892011راويه8474268
الفرافرةسائق عربة ثقيلةمجندمصطفى محمد نائل سماقية01/03/19902011نورا8522124
الفرافرةسائق عربة ثقيلةمجندعبد هللا قاسم حمامي01/06/19912011حسناء8610164
الفرافرةسائق عربة ثقيلةمجندنور الدين أحمد عرب01/01/19912011هدى8620673
الفرافرةسائق عربة ثقيلةعريفافيديس هاروتيون دونويان13/06/19882011سيلوا8576946
الفرافرةسائق عربة ثقيلةعريفمهيار فاتح سواس25/02/19902011وداد8573623
المعبطليسائق عربة ثقيلةمجندعبد هللا حسين حيدر01/02/19912011لطفيه8597441
نبلسائق عربة ثقيلةعريفحسين محمد علبي01/01/19902011زينب8573582
حاضر حلبسائق عربة ثقيلةعريفاحمد جمعه الحسين11/02/19882011ثلجه8461659
السفيرة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة مجندعلي ربيع الفارس255809201/01/19822003
السفيرة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة مجنداسماعيل نايف الصالح01/01/19812004صباح1291127
البياضة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة رقيب أولانس رجب الهيب133552901/01/19812002
البياضة(تراكس )سائق الة رفع ونقل اتربة مجندمحمد عبد المجيد محمد جميل حمام460493901/01/19842005
الفرافرةسائق عربة ثقيلةمجندعبيده محمد حجازي بدي28/01/19912011فاطمه8605017
الفرافرةسائق عربة ثقيلةمجندعبد القادر محمد رضوان حمادية01/01/19912011نجوى8593269
السفيرةسائق عربة ثقيلةمجندمروان صالح الصالح14/01/19912011خديجه8604033
السفيرةسائق عربة ثقيلةمجندسلطان فيصل حاج حمدو01/10/19912011فطيم8610006
دير حافرسائق عربة ثقيلةمجندمحمد جمال الصالح01/01/19912011نجود8593086
الصاخورمعلم سياقة عرباترقيبعالء رجب عثمان460471501/01/19822005
الصاخورمعلم سياقة عرباترقيباحمد اسماعيل ابراهيم الشاعري265680601/01/19832005
الجلوممعلم سياقة عرباترقيبعقيل محمد اشعودر134917701/01/19832002
عفرينمعلم سياقة عرباترقيبشيار مصطفى كلي01/01/19842005حسنة5812263
المعبطليمعلم سياقة عرباترقيب أولعبد الرحمن جميل عبو01/01/19832005نجاح5812432

وثائق وتسريبات | سّري للغاية
لوصــل ا جريــدة زمــان 
www.zamanalwsl.net

جريدة زمان الوصل

zamanalwsl.net         facebook.com/zamanalwsl.net         twitter.com/zamanalwsl

»دعوات خاصة» لإللتحاق بجيش النظام »احتياط»


