
  ة الجمهورية العربية السوري    
                  وزارة التعليم العالي      

  ـ روسيا / ايفاد خارجي / للمرحلة الجامعية األولى الناجحون في اعالن البعثات العلمية 
   ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام الدراسي 

  و آدابهاالشهادة المطلوبة: إجازة في اللغة الروسية                      ١البعثة رقم :      
  الجهة الموفد لصالحها : وزارة التربية ( مدرس لغة روسية في مدارس الجمهورية العربية السورية )     علمي الشهادة المطلوبة : ثا /      ١٠العدد المطلوب :      

مكان وتاريخ  األم األب االسم والشهرةالنتيجة 
 الوالدة

معدل   الرقم الوطني محل ورقم القيد
الشهادة

  نوان الع

محص  رمي أمني يوسف غنوم  ١ص
٣٠/٣/٩٨   

 حكفة مشايل
  ٢خـ

  محص األرمن   ٩٦.٥ ٢٣١٧
  ٢٦٣٠٦٢٥/٠٣١هاتف 
  ٠٩٩١٦٦٧٨٠٦موبايل 

  حمرده صباح درغام ناتايل رحال ٢ص
١٦/٧/٩٨   

 حمرده
  ٢٣٩خـ

  ٤٧٣٥٥٨٢محاه ـ حمردة هاتف  ٩٥.٩ ٢٣٠٢
  ٠٩٣٢٦٩٠٨١٦موبايل 

طرطوس  ةنظري  جهاد نغم حممد ٣ص
١/١/٩٩  

 صوقم
  ١١خـ 

طرطوس ـ القمصية هاتف   ٩٤.٣ ٢٢٦٣
٨٠٠٧٤٢/٠٤١  

  ٠٩٤١٧٠٢٩٢٣موبايل 
دمشق  لينا خليل ياسر اخلليل ٤ص

٢١/٨/٩٨  
 قرية غزيلة

  ١٤خـ
  ٧٣٥٤٦٩٨محص ـ خربة التني هاتف   ٩٣.٩ ٢٢٥٤

  ٠٩٥٧٢٣٤٢٦٠موبايل 

دمشق  رحاب حممود جعفر حشيش ٥ص
١/٥/٩٨  

 احلويز
  ٣٥ـخ

قدسيا ـ مساكن احلرس هاتف   ٩٣.٤ ٢٢٤١
٣١١٧٤٢٠  

  ٠٩٤٠٢٩٣٥٢٣موبايل 



  عني غنام دعد رامز منهل صاحل ٦ص
١٠/١٢/٩٨  

 عني غنام
  ١١خـ

  الالذقية ـ الدالية ـ عني غنام  ٩٢.٨ ٢٢٢٧
  ٨٨٣٠٨٣/٠٤١هاتف 
  ٠٩٩٧٦٤٩٦٧٢موبايل 

  احلرية سعاد  نادر أمحد امساعيل ٧ص
١/١/٩٩  

 ءتكية ـ غربا
  ١١٨٥خـ

  ريف دمشق ـ جديدة عرطوز   ٩٢.٧ ٢٢٢٥
  ٠٩٦٩٢٦٧١٨٠/ ٦٨١٧٧٩١هاتف 

 رويسة عفيف سوسن أمحد ميمون علي  ٨ص
٢/١/٩٩  

 رويسة عفيف
  ١خـ

  الالذقية ـ القرداحة ـ رويسة عفيف   ٩٢ ٢٢٠٨
  ٥٧٠٤٤٩هاتف 
  ٠٩٩١٣٨٠٥٢٠موبايل 

  محص اهلام عدنان علي الديب ٩ص
٣/١/٩٩  

 حي اخلضر
  ٥٥خـ

محص ـ عكرمة اجلديدة هاتف   ٩١.٧ ٢٢٠٢
٢٧٥٦٢٠٤/٠٩٣٠٤٣٠٨٥٦  

  محص اسعاف  علي حممود البارودي  ١٠ص
١٤/٢/٩٨  

 باب تدمر
  ٥٤٥خـ

  ٢٦١٤٤٧٥محص ـ املهاجرين هاتف  ٩٠.٠٣ ٢١٦٦
  ٠٩٢٦٦٢٣٣٩١موبايل 

 شيمسكني انعام  حممد عمار الديري ١ح
٦/١/٩٨  

 الشيخ مسكني
  ٢٨٣خـ

  ٥٦٢٨١١٥جرمانا ـ الفريات هاتف   ٨٩.٨ ٢١٥٤
  ٠٩٩٤٩٦٢١٩٥موبايل 

  دمشق  فاتن عصام خليل نصور  ٢ح
٣٠/٤/٩٨  

 الزياديه
  ٣٨خـ

دمشق ـ برزة البلد عش الورور هاتف   ٨٩.٥ ٢١٤٨
٥١١٢٧٣٢/٠٩٨٨٩٦١٥٨٢  

حضر  ابتسام هايل أمحد حسون ٣ح
٢٥/١/٩٩  

 حضر
  ٥٧خـ

  القنيطرة ـ حضر حي أبو النور   ٨٩.٣ ٢١٤٣
  ٢١٢٢٢٢٣/٠٩٤٦٧٦٢٩٨هاتف 



  مرخو  رىب أمري على بناوي ٤ح
٢/١/٩٩  

 سطامو
  ٤٠خـ

  ٣٣٢٦٣٩الالذقية ـ اتسرتاد الثورة هاتف   ٨٩.٢ ٢١٤١
  ٠٩٣٠١٣٥٣٦٢موبايل 

  الالذقية  اميان وعد علي بركات ٥ح
٢/٧/٩٨  

 جامعة تشرين
  ٣٧٥خـ

الالذقية ـ مشروع البعث هاتف   ٨٨.١ ٢١١٥
٠٩٣٣٤٣٦٥٢١/  ٤٢٦٣٦٠  

محص  حليمه صاحل حيىي سعود ٦ح
١٧/٤/٩٧  

 قرية العرقوب
  ٢خـ

  محص ـ وادي الذهب  ٨٧.٥ ٢٠٩٩
  ٢٧٥٠٥٤٩هاتف 

٠٩٣٢٧٤٧٢٤٣  
  
  
  

  وزير التعليم العالي                                                                                                                      
  

 عاطف النداف                                                                                                                    
 


