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1.

  علي ناجح العالف
Ali Najeh Al 

Alallaf 
Syr-6920/18 

 

3/9/1999  
علمي 
2017 

2622  97.11  588  399  200    293 
  طب بشري

31.05.01 

1. I.M.Sechenov First Moscow State Medical Univ  
2. Moscow State Univ of Medicine and Dentsirty 

named after A. I.Evdokimov  
3. PEOPLES FRIENDSHIP UNIV OF RUSSIA 
4. Saint-Petersburg Univ 
5. Saint-Petersburg State Pediatrics Medical Univ 
6. Kazan  State Medical Univ 

2.
  عالء يوسف

Alaa Yousef 
Syr-6865/18 

1/8/1999 
علمي 
2017 

2512 93.04 600 377 192  275 
  طب بشري

31.05.01 

1. I.M.Sechenov First Moscow State Medical Univ  
2. First Saint-Petersburg State I.P.Pavlov Medical  

Univ 
3. Kazan (Volga region ) Federal Univ 
4. The Rostov State Medical Univ 
5.  Stavropol  State Medical Univ 
6. Tver State Medical Univ 

3.
  محود رامي

Rami Hammoud 
Syr-6761/18 

18/1/
2000  

علمي 
2017 

2489 92.19 556 380 193 
 

262 
  أمن املعلومات
10.03.01 

1. Moscow State Univ of Geodesy and Cartography 
2. National Research Nuclear Univ  MephI 
3. Maycop State Technological  Univ 
4. Kazan National Research Technical Univ 
5. Saint-Petersburg State Univ fo Industrial 

Technologies and Design 
6. Saint-Petersburg national research Univ of 

Information Technologies , Mechanics and 
Optics 

4.

  ايلي عياش 
Elie Ayyash 
Syr-6904/18 

 

1/1/1999 
علمي 
2017 

2464 91.26 576 378 186  292 
  طب بشري

31.05.01 

1- The Russian National Research Medical  Univ 
2-  Saint-Petersburg Univ 
3- Bashkir State Medical  Univ 
4- Tyumen State  Medical  Univ 
5- Ryazan State  Medical  Univ 
6-Ammosov North-Eastern Fedral  Univ in Yakutsk 
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5.
  صابرين سلوم

Sabrin Salloum 
Syr-6868/18 

1/2/1999 
علمي 
2017 

2459 91.07 549 393 159  270 
  هندشة عمارة 
08.03.01 

1. Moscow State Univ of Civil Engineering(national 
research Univ) 

2. State Technical Univ – MADI 
3. Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Univ       
4. Saint-Petersburg State Technological Institute 

(Technical Univ) 
5. Don State Technical Univ 
6. Ivanovo State Polytechnical  Univ 

6.

  أمحد ياسر حسن
Ahmad Yaser 

Hasan 
Syr-6881/18 

25/9/1999 
علمي

2017 
2451 90.78 566 372 176  281 

 طب عام
31.05.01 

1. I.M.Sechenov First Moscow State Medical Univ  
2. First Saint-Petersburg State I.P.Pavlov Medical  

Univ 
3. The Russian National Research Medical  Univ 
4. Saint-Petersburg Univ 
5. Stavropol  State Medical Univ 
6. Kazan  State Medical Univ 

7.

  حممد املهاوش
Mohammad 
Almhawesh  

Syr-6893/18 

1/1/1997 
علمي 
2017 

2448 90.67 547 373 188  261 
هندسة الغاز 

  والنفط
21.03.01 

1. Ammosov North-Eastern Federal Univ in 
Yakustk 

2. Samara State Technical Univ  
3. Pacific National Univ 
4. Saint-Petersburg Univ 
5. National Research Tomsk Polytechnic Univ 

8.
  احلوراينحممود 

Mahmoud Alhourani 
  Syr-6872/18  

9/8/1999 
علمي 
2017 

2303 85.30 440 387 166  264 
  عالقات دولية 
41.03.05 

1. Moscow State linguistic Univ 
2. Saint-Petersburg Univ 
3. Volgograd State Univ 
4. Kazan (Volga region ) Federal Univ 

9.
 علي درويش

Ali Darwish 
Syr-6873/18 

1/8/1999 
علمي 
2017 

2272 84.15 379 351 171 
 

259 
  عالقات دولية 
41.03.05 

1. Moscow State linguistic Univ 
2. Saint-Petersburg Univ 
3. Volgograd State Univ 
4. Kazan (Volga region ) Federal Univ 

10.
  سومر سيزار السليمان

Swmar Alsulaiman 
Syr-6810/18 

3/11/1999 
علمي 
2017 

2191 81.15 524 289 176 
 

217 
  هندسة طاقة
13.04.01 

1. Kazan State Power Engineering  Univ 
2. Bratsk State Univ  
3. Belgorod State Technological Univ Named After 

V.G.Shukhov 
4. Bryansk  State Technical Univ 
5. Voronezh State Technical Univ 
6. Far Eastern Federal Univ 
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11.

عبد احلميد حممد جهاد 
  حاج طه

Abdulhamid Haj 
Taha  

Syr-5209/18 

1/1/200 
علمي 
2017 

2112 78.22 415 341 157  256 
  البناء

08.03.01 

1.   Belgorod State Technological Univ Named 
After V.G.Shukhov 

2. Volgograd State Technical Univ  
3. Voronezh State Technical Univ 
4. Kazan State Univ of Architecture And 

Engineering 
5. Kuban State Technological Univ 
6. Nizhny Novgorod State Univ of Architecture And 

Civil Engineering 

12.

  حسني خضور
Hussein 

Khaddour 
Syr-6863/18 

22/9/1999 
علمي 
2017 

2037 75.44 388 367 146 
 

211 
  ادارة أعمال

38.03.02 

1. Moscow State Univ of technology (Stankin) 
2. Saint-Petersburg Univ 
3. Moscow Polytechnic Univ(Moscow Polytech) 
4. Rostov State Univ of Economics 
5. Belgorod State National Research Univ 
6. National Research Univ Higher School of 

Economics - Nizhni Novgorod 

13.

  عمرو أكرم احلليب
Amr Al Halabi 
Syr-6314/18 

 

25/9/1999 
علمي 
2017 

1903 70.48 452 282 126 
 

228 
نظم املعلومات 
  والتكنولوجيا 
09.03.02 

1. Moscow Technical University of 
Communications and Informatics. 
2. Moscow State University of Civil Engineering 
(National research Univ) 
3. Belgorod State Technological University named 
after V.G Shukhuv 
4. Voronezh State Technical University 
5. Tambov State Technical University 
6. Samara State technical University. 


