
الفرع األدبي النتائج األسمية لمفاضلة ملء الشواغر للمعوقين للعام الدراسي2014/2015 الجمهورية العربية السورية
    وزارة التعليم العالي

نوع المحافظةرقم اإلكتتابتسلسل
الشهادة

دورة 
نسبة نوع اإلعاقةالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيالشهادة
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الكلية أو المعهد الذي قبل بهالكلية

اللغة العربية القنيطرة50155020503حركيةعربي سوري1994تعيبهباسل ياسين الرميلهالثانيةأدبيريف دمشق111010
اللغة العربية القنيطرة40137217723حركية سفليةعربي سوري1996سعادندى زياد العايداألولىأدبيالقنيطرة213159
اللغة العربية القنيطرة50117316733حركية سفليةعربي سوري1981سميحهريما محمدكامل عزواألولىأدبيدمشق312768
اللغة العربية القنيطرة15133514853حركيةعربي سوري1995فاطمةفاتنه بسام رشيد الحاج مصطفىاألولىأدبيدمشق419019
اللغة العربية السويداء95182327734بصريةعربي سوري1997بشرىمحمدسعيد فريد العبدالحمدالثانيةأدبيالحسكة58281
اللغة العربية السويداء80165024504حركيةعربي سوري1994عطرههايل حمادي الخليفالثانيةأدبيالحسكة6496
اللغة العربية السويداء85140622564بصريةعربي سوري1995ميادهربا بشار ابوغازياألولىأدبيالسويداء74725
اللغة العربية السويداء55156521154حركيةعربي سوري1997صالحةتماضر جالل العبد هللاألولىأدبيالحسكة8256
اللغة اإلنكليزية  ادلب901867276718بصريةعربي سوري1995حسنهيارا اسماعيل ابوحالوهاألولىأدبيدمشق914146

اللغة اإلنكليزية  ادلب601556215618حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1996جميلهمحمود عبد القادر السرحاناألولىأدبيحمص101354
اللغة الفرنسية حماة301650195029بصريةعربي سوري1997مرفتسامر بسام الخلوفاألولىأدبيحماة118267
اللغة الفرنسية دير الزور401649204930حركيةعربي سوري1984وحيدهاحمدربيع بديع المحمدطهاألولىأدبيدير الزور121531
اللغة الفرنسية الحسكة201722192231حركيةعربي سوري1986يازيعبيد عبود الشيخاألولىأدبيالحسكة1319634
اللغة الفرنسية الحسكة251620187031حركيةعربي سوري1992عوفهمهند علي النزالالثانيةأدبيالحسكة148782
اللغة الفرنسية الحسكة501237173731حركية سفليةعربي سوري1977نوالشاديه يوسف عزيزالثانيةأدبيحمص1521300
اللغة االسبانية دمشق301498179833بصريةعربي سوري1987امينهحسين ابراهيم ابوعسافاألولىأدبيريف دمشق167976
اللغة الفارسية دمشق901790269035بصريةعربي سوري1996علياعلي محمد ضوااألولىأدبيدمشق17978
اللغة الفارسية دمشق801705250535بصريةعربي سوري1990آسياعبد الرحمن سليمان محمداألولىأدبيدمشق188988
اللغة الفارسية دمشق701135183535حركية سفلية و علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1995املاسامه مالك السعدياألولىأدبيدمشق197295
اللغة الفارسية دمشق51614166435بصريةعربي سوري1994صفاءعبيدة عبد العليم عابداألولىأدبيحمص204119
التاريخ حلب801587238744سمعيةعربي سوري1996خالديهوفاء ياسر عودهالثانيةأدبيحمص2113737
التاريخ الرقة751601235148بصريةعربي سوري1997سمرفاطمه محمد هشام توكلالثانيةأدبيحمص2212141
علم االجتماع الالذقية251498174857بصريةعربي سوري1993لينادانه فهد قلهالثانيةأدبيحلب2327055
الحقوق القنيطرة551718226869بصريةعربي سوري1995هيامروالند مخائيل نعمهالثانيةأدبيحمص245370
الحقوق القنيطرة501616211669بصريةعربي سوري1986منىغزل بشار التخينالثانيةأدبيدمشق2512320
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق الالذقية6013801980121حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1995مفيدهخالد عبدالكريم العثمانالثانيةأدبيادلب265586
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1416101750122بصريةعربي سوري1996ايمانعبدالرحمن محمدشفيق السباعياألولىأدبيحمص272251
المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية دمشق6012691869136حركية سفلية و علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1996تغريدمحمدفيصل حسام الحريرياألولىأدبيدمشق28417
 جميع الرغبات مرفوضة6512881938حركيةعربي سوري1981شمسهاحمد عبد عبدالهاديالثانيةأدبيالحسكة292434
 جميع الرغبات مرفوضة5013931893حركيةعربي سوري1979جهيدهجمال محمد الحسناألولىأدبيدير الزور3030089
 جميع الرغبات مرفوضة5012731773حركية سفليةعربي سوري1996فاطمهنور عبد الكريم السيداألولىأدبيحماة3124676
 جميع الرغبات مرفوضة1214901610بصريةعربي سوري1995داللهدى أحمد الخليلالثانيةأدبيحمص3217320
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االقتصاد دمشق4019922392128حركية سفليةفلسطيني سوري1996ايمانعال محمد بالونةاألولىعلميريف دمشق148211
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