
  ة الجمهورية العربية السوري    
                  وزارة التعليم العالي      

  ـ روسيا / خارجي  إيفاد/ للمرحلة الجامعية األولى البعثات العلمية  إعالنالناجحون في 
   ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام الدراسي 

  الشهادة المطلوبة: إجازة في اللغة الروسية و آدابها           ٢البعثة رقم :      
  الجهة الموفد لصالحها : وزارة التربية ( مدرس لغة روسية في مدارس الجمهورية العربية السورية )      أدبيالشهادة المطلوبة : ثا /      ١٠العدد المطلوب :      

مكان وتاريخ  األم األب االسم والشهرةالنتيجة 
 الوالدة

العالمة بدون ديانة  محل ورقم القيد
 واحدى اللغتين 

معدل 
شهادةال

  العنوان 

  دمشق  مريام فادي موسى ميدع  ١ص
٣٠/٤/٩٨  

 قيمريية
  ٢٦٤خـ

جرمانا ـ شارع البلدية اجلديدة هاتف   ٩٦.٢ ٢١١٦
 ٠٩٣٢١٠٦١٤٢/ موبايل ٥٦٣٤١٩٦

  دمشق  ليندا غسان غدير سليمان ٢ص
٨/٩/٩٨  

 بلعدر
  ١٩خـ

ريف دمشق ـ مساكن الدمياس هاتف   ٩٥.٧ ٢١٠٦
  ٠٩٩٣١٣٤٧٧٦موبايل  ٣٩١٦٠٧٦

سيف زينة احلسن ٣ص
 الدين 

  خمرم فوقاين راغبه
١٢/١/٩٨  

 العثمانية
  ٤٤خـ 

محص ـ األرمن شارع عبد الرمحن الداخل   ٩٥.٣ ٢٠٩٦
  ٢٦١٧١٥٢/٠٩٩٤٩١٣٣٤١هاتف 

  أبو قبيس  منال عمار عال حبيب ٤ص
٢/٩/٩٨  

 برية اجلبل
  ٢٩خـ

  جبلة ـ الشراشري مطحنة جبلة   ٩٤.٦ ٢٠٨١
  ٨٩٢٢٦١/٠٩٩٧٣٠٤١٢٢هاتف 

  بانياس  هري يس جت سوزانا نيوف ٥ص
١/١/٩٩  

 بارمايا
  ١٧خـ

  ٦٦٧٣٥٨٤طرطوس ـ بانياس هاتف   ٩٠.٥ ١٩٩٢
  ٠٩٣٣٥٣٧٠٢٩موبايل 



  طرطوس  فتاة عدنان ألني مصري ٦ص
٢٥/١/٩٩  

 عنابية
  ٢خـ

  ٣٥٦٣٧٩طرطوس ـ شارع الثورة هاتف   ٨٩.٩ ١٩٧٨
  ٠٩٣٠٤٣٢٨٢٢موبايل 

  الالذقية  ايفيلن سريا نصر علي ٧ص
٢٩/٥/٩٨  

 البهلولية
  ٥٦خ

  ٧٨٦١٢١الالذقية ـ البهلولية هاتف   ٨٩.٩ ١٩٧٨
  ٠٩٣٨٥٢٧٩٢٦موبايل 

  السلمية  ماجده ثائر رهام ضوا  ٨ص
٣/٧/٩٨  

 تلعبد العزيز
  ٢٤خـ

أشرفية صحنايا ـ حي اجلالء هاتف   ٨٦.٦ ١٩٠٥
٠٩٣٤١١٩٧١٤/  ٨٢٢٠٨٣٣  

  اجلنينات  زينب حامت أالء السيد ٩ص
٢٥/٦/٩٨  

 تل أغر
  ٢٨خـ

  مساكن برزة جانب كلية الشرطة   ٨٦.٥ ١٩٠٣
  ٢٦٢٠٩١١/٠٩٣٥٥٣٤٩٧٨هاتف 

  دمشق  جنال واصف جوليا السيد ١٠ص
٢٥/٢/٩٨  

  

 عني فيت
  ٦٥/١٨٧خـ

  التضامن ـ شارع نسرين   ٨٦.٤ ١٩٠١
  ٦٣٨٥٣٠٠/٠٩٩٧٨٢١٤٥١هاتف 

  
  شطحه  هدى مسعان عهد علي ١ح

١٢/٨/٩٧  
 شطحه

  ١٦خـ
  ٦٤٨٣٤٤٤محاه ـ شطحه هاتف  ٨٥.٦ ١٨٨٤

  ٠٩٥١٣٦٣٧٩٨موبايل 

 بيت نور الدين اميان غسان حسني مصطفى ٢ح
١٠/٧/٩٧  

 بيت نور الدين
  ٩خـ

  طرطوس ـ برج معيار شاكر ـ خربة املعزة   ٨٥.٦ ١٨٨٣
  ٤٢٤٢٦٢/٠٩٩٧٢١٧٦٢٠هاتف 

  دمشق  رويده سامر رؤى حسن ٣ح
٩/٢/٩٨  

 قرية قصيه
  ١٩خـ

  آذار  ٨دمشق ـ صحنايا ـ ضاحية   ٨٥.٢ ١٨٧٥
  ٨٢١٧٠٨١/٠٩٤٤٦٨٤٢٠٠هاتف 

  الصنمني كريوان حممد رهام ونوس ٤ح
٣٠/١/٩٩  

 حنجور
  ٦٦خـ

  مدرسة ٨٦دمشق ـ مزة  ٨٣.٦ ١٨٤١
  ٠٩٥٩٦٠٠٦٥٠هاتف 



ام القصور  عواطف نوفل حممد مهدي السوطري ٥ح
١/١/٩٨  

 ام العواميد
  ١٢خـ

 ام العواميدالكسوة ـ  ٨٢.٨ ١٨٢١
  ٠٩٩٤٤٢٧٧١٩موبايل 

  الالذقية  روعه يونس مروة اشقر ٦ح
٤/٣/٩٨   

 عوينة
  ٢٣٧خـ

  الالذقية ـ قرب حمطة القطار   ٨١.٩ ١٨٠١
  ٠٩٩٢٧١٦٦٣٦/ ٣٥٨٤٤٠هاتف 

 
  وزير التعليم العالي                                                                                                                      

  
 عاطف النداف                                                                                                                    


