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راسب485610444بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةعوشابراهيم سامل احملمد3000
راسب24275122أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةهيفاءامحد إبراهيم تركماين3001
غيابــــأوكرانياسومي احلكوميةنصرهامحد بدر الدين حاجي حسن3002
راسب525911147بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةعائشةامحد مجيل حفار3003
راسب45469138أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةردهامحد رشاد العثمان3004
راسب40367632مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفوزهامحد شواخ احلفيان3005
راسب30417130روسياروستوف الطبية احلكوميةهديةامحد علي حيدر3006
راسب28305825روسياموسكو الطبيةمهاامحد عماد الدين عبد الكرمي3007
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفطيمادريس عبد اهللا عبد اهللا عساف3008
راسب515610745السوداناجلزيرةامريهاسامة اسعد عبد امللك3009
ناجح798516469إيرانطهران للعلوم الطبيةنوالاسامه هاين عمراين3010
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفوزيةالبشري ابراهيم السلطان3011
راسب35437833مصرمصر للعلوم والتكنولوجيامرمياحلسن فائز صندوق3012
راسب47499640بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةحسناءالقعقاع عبد الكرمي احلمود3013
راسب40529239قرغيزياأوش احلكوميةهيفاءاملخلد حسني املشرف3014
غيابــــروسياتفري الطبية احلكوميةساميةامليسم حممود رجنبال3015
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةهيفاءانس إبراهيم تركماين3016
راسب42367833روسيافارونج الطبية احلكوميةانعامانس خالد احلريري3017
ناجح546411850أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةمرمياياد مروان القواريط3018
غيابــــأوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةاسلمايفا خليل حممد3019
غيابــــأرمينيايرفان الطبية احلكوميةسيلفآرتور ديكران دبيكيان3020
غيابــــأوكرانيالفيف الطبية الوطنيةهنوفآالن سعد عيسى3021
غيابــــروسياياروسالفل الطبية احلكوميةزرقهأمحد أمني عبادي3022
غيابــــأرمينيايرفان الطبية احلكوميةامساأمحد اء الدين ديبان العلي3023
راسب485510343أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةصباحأمحد خالد البدوي3024
راسب32296126رومانياالطب والصيدلة يف ياشزهرةأمحد طه العلي3025
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ناجح677914661اليمنالعلوم والتكنولوجيافاتنأمحد عبد احلكيم الشيخ3026
راسب47519841روسياتشوفاش احلكوميةامنةأمحد عبد الكرمي هاشم3027
راسب40519138اليمنصنعاءعطيهأمحد عبد اهللا العلوش3028
غيابــــأوكرانياترينوبيل الطبية احلكوميةداللأمحد عمر خياط3029
غيابــــأرمينيايرفان الطبية احلكوميةاروىأمحد غسان مجعة3030
راسب24366025مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفاطمةأمحد حممد عيد حساين3031
غيابــــأرمينيايرفان الطبية احلكوميةفاطمةأمحد حممد حممد عكوش3032
غيابــــأرمينيايرفان الطبية احلكوميةامريةأمحد وسيم عمر بصمه جي3033
راسب36437933أوكرانيااألوكرانية للطب وطب الفمعزيزةأزدشري إبراهيم ويل3034
راسب495310243مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةهيامأسعد ندمي جروان3035
ناجح49+47701171أوكرانيالوغانسك الطبية احلكوميةزكيةأجمد أمحد عرب3036
راسب406110143مصرمصر للعلوم والتكنولوجياجهينةأجمد مسري باقي3037
راسب40488837أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةصبحيهأنس حممد رياض القاسم3038
راسب49499841مصرالسادس من أكتوبرمىنأنس مروان التركاوي3039
راسب37407733بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةاروىأيهم علي إبراهيم3040
ناجح546511950قرغيزياأوش احلكوميةعلياإبراهيم أسعد العبد اهللا3041
ناجح686913758روسياكوبان الطبية احلكوميةفاضلةإبراهيم حجي إبراهيم3042
غيابــــاوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةخلودإبراهيم عبد احلليم اخلويل3043
غيابــــبيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةمليهإبراهيم عبد القادر احلمود3044
راسب465710343أوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةنورةإبراهيم حممد احلواله3045
ناجح49+57591161أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةمرميإبراهيم حممد احملمد3046
راسب53389138مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةهناء الطهإدريس وكاع األمحد3047
راسب35498435أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةرمحهإمساعيل مصطفى العلي3048
راسب515210343مصرمصر للعلوم والتكنولوجياوفاءإياد حممود العريان3049
راسب33467933روسيافولغاغراد الطبية احلكوميةوردهإياد ممدوح التركماين3050
راسب545510946أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةفكتورياباسل ساجي كنعان3051
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غيابــــأوكرانياسومي احلكوميةمليعهباالن عادل نعسان3052
راسب37458235مصرمصر للعلوم والتكنولوجيارمسيةبشار امحد عبد3053
راسب33427532أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةيجهبشار خملص واصل3054
غيابــــبيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةمليهبشر عبد القادر احلمود3055
راسب476110845أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةرائفةبيان فؤاد مجعه3056
غيابــــروسياكباردينا بلقاريالهتاميب نبيل حائماف3057
راسب465510143مصرمصر للعلوم والتكنولوجياروضهتوفيق حامت اخلويل3058
راسب31578837مصرمصر للعلوم والتكنولوجياناهدةثائر ادهم شخاشريو3059
راسب50449440بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةزهيةثامر علي احلسن3060
ناجح48+55581132أوكرانياسومي احلكوميةعلياجابر حازم مرشان3061
راسب42519339روسياكوبان الطبية احلكوميةزليخةجالل أمحد بيـرام3062
غيابــــأوكرانيالوغانسك الطبية احلكوميةصفيهمجعة عيسى العاصي3063
راسب33478034أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةوضحةمجعه ابراهيم اجلمعه3064
راسب32326427مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةعائشهجهاد خليل كدرو3065
ناجح627313557بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةنازيلجوان أمحد شيخ حسن3066
راسب34387230أوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةمدينةجوان عبد احلليم سيد يوسف3067
راسب41307130مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةسارهجوان عبد اهللا اهلسو3068
راسب42499138روسيافولغاغراد الطبية احلكوميةصاحلةجوان فاضل اخللف3069
راسب33397230أرمينيايرفان الطبية احلكوميةشكريهجوان حممد فهيم مسور3070
راسب27315825أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةيجهجوين خملص واصل3071
ناجح536611950أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةفريالحازم امحد حاج خلف3072
راسب44458938مصرالسادس من أكتوبرسحابحازم منري القشاش3073
راسب35336829مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةأملحسام عبد الرؤوف شوا3074
راسب36387431اليمنصنعاءهناءحسان علي املطر3075
راسب46529841أوكرانيالوغانسك الطبية احلكوميةخودحسن أبو جاسم علي3076
غيابــــأوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةوحيدةحسن أمحد العلي3077
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غيابــــاليمنالعلوم التطبيقية واالجتماعيةهدباءحسيب حكم بايزيد3078
ناجح556712251بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةحورىحسني حممود علوزي3079
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةعفرةمحد رمسي العشيش3080
راسب445810243أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةكطنهمحود عبد اهللا العليوي3081
راسب50459540بلغارياالطب البشري يف فارنامسيهحيان شحاده يوسف سليمان3082
غيابــــأرمينيايرفان الطبية احلكوميةلوسنيخاجيك اتام كيورك3083
راسب39508938روسياأرخانغلسك الطبية احلكوميةضحوكخالد صطام خريو3084
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةجناحخالد عبد الباسط احلوراين3085
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةأملخالد عبد الرؤوف شوا3086
غيابــــأوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةعويشهخالد علي عبد العزيز3087
راسب35407532مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةهناءخالد وكاع األمحد3088
راسب23679038بيالروسياالبيالروسية الطبية احلكوميةانصافخلدون تركي حسن3089
راسب485710544أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةنديرةخلود حممد بالن3090
راسب38306829بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةفاطمةخليل إبراهيم احلسني3091
غيابــــأوكرانياسومي احلكوميةفكرةخليل حنان لطفي3092
غيابــــأوكرانيالوغانسك الطبية احلكوميةعمشهدحام حممود عيسى3093
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةفريوزدرويش شكري درويش3094
راسب485510343مصرالسادس من أكتوبررغداءدميه زياد احلكوايت3095
راسب3314ـ33أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةالكسندرهرائد سليمان النصري3096
ناجح556512050قرغيزياأوش احلكوميةبدريةراغب حممد حسني العالوي3097
راسب35367130أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةجناحرامي ثابت سلوم3098
راسب35488335مصرمصر للعلوم والتكنولوجيامسريةرامي صالح وسوف3099
راسب34447833روسيانوفغورد احلكوميةباديهرامي حممد غياث زين العابدين3100
راسب406610645بيالروسياالبيالروسية الطبية احلكوميةشهريةربيع إبراهيم شام3101
راسب29386728أوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةمجيلةربيع فهد الفنتش3102
ناجح586812653مصرمصر للعلوم والتكنولوجياضبيةرشا أمحد الكردي3103
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غيابــــمصرمصر للعلوم والتكنولوجياحنانرشاد ممدوح الصواف3104
ناجح48+56571132أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةفوزيهرضا حممد خياط نقو3105
غيابــــروسيابريم الطبية احلكوميةخالديةرفعت جاسم العبيد3106
غيابــــبيالروسياغوميل الطبية احلكوميةبدريهرنكني امحد داغلي3107
غيابــــروسياكباردينا بلقاريارائفهروزا عصام اسحق3108
راسب28427030أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةسارهزاهد امحد االمحد احلسن3109
راسب26325825مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةخالدةزهر الدين عبد احلنان شيخ محو3110
راسب35538837بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةفاطمةزهري ابراهيم احلسن العثمان3111
غيابــــرومانياكارول دافيالمىنزياد عدنان أمحد3112
ناجح48+56581142روسيامسارا الطبية احلكوميةترفهسامر حسني راشد3113
راسب28477532أوكرانياسومي احلكوميةيسرىسامر حممد عبد العال3114
راسب36458134أرمينيايرفان الطبية احلكوميةمجانهسامر منذر عبدو3115
راسب24325624أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةمعروفةسعيد عبد العزيز النعمه3116
راسب465810444أوكرانيازاباروجيا الطبية احلكوميةعنودسعيد معروف هندي3117
غيابــــأوكرانيااألوكرانية للطب وطب الفممالحتسليمان عمر آل عمو3118
راسب35367130صربيانيشوضحهسليمان حممد الكليب3119
راسب39599841أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةربيعةسيف الدين حنيفي محي3120
راسب43398235روسياريزان الطبية احلكوميةمىنشادي ناجي نوفل3121
غيابــــأوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةمشامةشايش جاسم االبراهيم3122
راسب31639440أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةفاطمةشكعان علي أمحي3123
ناجح656012553بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةنعمتشيار عصمت عمر3124
غيابــــأوكرانيااألوكرانية للطب وطب الفمعاليهشيخو حسن املصطفى3125
راسب44489239مصرالسادس من أكتوبرشاديةصائب بك حممد نصوح اجلنيدي3126
راسب41529339أوكرانيابوكافينا الطبية احلكوميةداللصاحل امحد اجلعربي3127
ناجح596312251أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةمرميصاحل محدو العلي3128
راسب416310444أوكرانيازاباروجيا الطبية احلكوميةعدلةصاحل علي صاحل3129
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راسب32346628أوكرانياالقرم الطبية احلكوميةابتسامصاحل مهيدي الياسني3130
راسب37407733أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةعالصفوان عبد الرمحن احلسني القدور3131
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفوزهضرار حممود احملمد الربهو3132
راسب42347632مصرمصر للعلوم والتكنولوجيامهاطارق أمحد رياض شحنة3133
راسب48469440روسياسانت بطرسبورغ احلكوميةوسامطارق عبد الرزاق حامد3134
راسب36538938روسيافارونج الطبية احلكوميةسحرطارق عبد الناصر احلريري3135
ناجح48+60541142أوكرانياترينوبيل الطبية احلكوميةمتامطارق حممد فارس3136
راسب495510444أوكرانيااألوكرانية للطب وطب الفمامينهطالل امحد اليوسف3137
راسب46529841روسياستافربول الطبية احلكوميةحسناطالل علي سعود3138
راسب38569440أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةشهريةعارف سامي دندل3139
راسب38448235بلغارياالطب البشري يف صوفياودادعارف علي خضره3140
راسب27265323روسياريزان الطبية احلكوميةعواطفعامر عدنان التيناوي3141
غيابــــبيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةدعدعباده محصي احلماده3142
راسب575210946اليمنالعلوم والتكنولوجياندميةعباده نذير العوم3143
راسب44317532أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةوصفيةعبد الباري عبد الرمحن حممد3144
راسب44469038اليمنالعلوم والتكنولوجيامرامعبد الباري حممد ناظم رجوب3145
راسب38498737أوكرانيالوغانسك الطبية احلكوميةسارةعبد الباسط حممد السبيع3146
ناجح636713055روسيابريم الطبية احلكوميةهاللةعبد الرمحن مجال حلوم3147
راسب526011247أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةنعمةعبد الرمحن حممد الفالوجي3148
راسب37468335مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةنادياعبد الرزاق حممد الزين3149
غيابــــأوكرانيابوغوموليتس الطبية احلكوميةزعيمةعبد العزيز خالد احملمد3150
غيابــــمصرمصر للعلوم والتكنولوجياصفنازعبد العزيز عبد الغين الفتيح3151
غيابــــأوكرانيابوغوموليتس الطبية احلكوميةفلكعبد العزيز عمر عبد العزيز حميبش3152
راسب23386126روسيافارونج الطبية احلكوميةجنمةعبد العزيز حممد العلي3153
راسب33417431بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةعابدهعبد اللطيف خالد حيدر3154
غيابــــقرغيزياأوش احلكوميةحوريهعبد اللطيف حممود درويش3155
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غيابــــأوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةسارةعبد اهللا علي جعبان3156
راسب495410343مصرمصر للعلوم والتكنولوجياعهدعبد اهللا حممد عاطف عفش3157
ناجح48+54601142أوكرانيادنيربوبتروفسك الطبية احلكوميةوردةعبد اهللا حممود ابراهيم الشرعيب3158
غيابــــأوكرانياترينوبيل الطبية احلكوميةفاطمةعبد اهللا مطر العلي3159
راسب456310845روسياالطبية احلكومية يف داغستانانصافعبد املعطي عبد الرزاق حشاش الكبب3160
غيابــــبيالروسياغوميل الطبية احلكوميةفاطمهعبد املنعم عبد الرمحن الواكي3161
راسب36498536أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةجنمةعبد الناصر خليل العريف3162
راسب32457733أوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةفطيمعبد هالل العبد الصايف3163
راسب40296929بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةعلياعثمان أمحد الويس3164
راسب31235423مولدافياالدولية املستقلةزليخةعثمان عبد الرزاق احملمد3165
راسب45358034مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةعدلهعدنان إبراهيم رشيد3166
راسب45489339مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةمشسةعدنان جابر العلي3167
غيابــــأوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةجناحعدنان حممد العقيل3168
ناجح526812050السودانأم درمان اإلسالميةفوزيةعدي عبد القادر الوهاب3169
غيابــــرومانياالطب والصيدلة يف تيميشوراديبةعصام شفيق سكر3170
غيابــــبيالروسياغوميل الطبية احلكوميةثناءعالء الدين توفيق حممد3171
غيابــــبيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةزهيةعالء الدين مسلم مسلم3172
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةأملعالء عبد الرؤوف شوا3173
راسب44509440أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةزركهعلي ابراهيم دشو3174
راسب24416528أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةمسريةعلي مسري غازي3175
راسب37498636بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةراويةعلي عبد احملسن العكوش3176
غيابــــروسياكازان الطبية احلكوميةخدجيةعلي حممد االبراهيم3177
قرغيزياأوش احلكوميةصباحعلي حممد العلي3178
راسب34538737أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةسعادعلي حممد سلوم3179
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةرجنسعلي حممد حمي الدين3180
راسب29326126أوكرانيابوكافينا الطبية احلكوميةأمينةعلي حممد منال عيسى3181

الغاء بسبب كشف الغش خالل االمتحان
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راسب22355724بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةمكةعلي حممود قره حممود3182
غيابــــأوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةخدجيةعماد الدين حممد ابراهيم3183
غيابــــروسياكوبان الطبية احلكوميةأمينةعماد سليمان احلريري3184
راسب20305021روسيابريم الطبية احلكوميةالو مجعةعمار سامي حممد3185
راسب42398134اليمنذماربثينةعمار صالح اجلراد3186
غيابــــروسياأستراخان الطبية احلكوميةجنمةعمار عبد املنعم آدم3187
راسب45388335أوكرانيادنيربوبتروفسك الطبية احلكوميةسعدةعمار عيسى عمر3188
راسب435910243مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةخالديهعمار قاسم احلروب3189
راسب42448636العراقبغدادفاطمةعمار حممد جودت الـمدجلي3190
غيابــــاليمنالعلوم والتكنولوجيارحابعمار ياسر عزاوي3191
راسب39488737أوكرانيابوكافينا الطبية احلكوميةخاتونعيسى عايد اخللف اجلاسم3192
غيابــــأوكرانيالوغانسك الطبية احلكوميةخدجيهغازي علي عثمان3193
راسب43398235بلغارياالطب العايل يف بلوفديفعلياغازي حممد عيد السالخ3194
راسب485410243أوكرانيازاباروجيا الطبية احلكوميةتغريدغاندي طالل املشنتف3195
راسب33437632أوكرانيادنيربوبتروفسك الطبية احلكوميةامريهغسان عبد اهللا العلي احلسني3196
راسب42529440أرمينيايرفان الطبية احلكوميةماريغفار حسن طاهر آغا3197
راسب31386929أوكرانياترينوبيل الطبية احلكوميةندميةغيث أمحد سليمان3198
غيابــــبيالروسياغوميل الطبية احلكوميةفدوىفؤاد إبراهيم الشيخ حسن3199
راسب47489540مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةجازيةفائز خالد مسلم3200
راسب495910845روسيامردوفيا احلكوميةسعادفادي فريد احلاطوم3201
غيابــــمصرمصر للعلوم والتكنولوجيااعتدالفادي مصطفى ربابه3202
غيابــــأوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةخامنفتحي مصطفى خضر3203
راسب544910343أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةمىنفراس حسن شيخ األرض3204
ناجح576912653أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةنزيههفراس خليل يوسف3205
راسب47499640مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةصلحيةفراس حممد احملمد3206
راسب535310645بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةامونةفرج حممد احملمد3207
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غيابــــأوزبكستانطشقند الطيب احلكوميتركيةفرهاد حممد مهدي مهدي3208
ناجح708415465مصرمصر للعلوم والتكنولوجيانور اهلدىفهد حممد دهان3209
راسب42448636أوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةياريفواز امحد املصطفى3210
راسب41509138أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةروعهفواز أمحد مشدين3211
راسب41519239أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةكلمهفواز إمساعيل سيوي3212
غيابــــأوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةمقبولةفيدان منان عمر3213
راسب46489440مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةعمشهفيصل حسني العيسى3214
غيابــــأوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةعنانقاسم حممد الزعيب3215
غيابــــرومانياالطب والصيدلة يف خبارستامريةقاسم حممد توفيق فكرة احلسن3216
غيابــــأوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةصربيةكامريان مأمون الكردي3217
غيابــــبيالروسياغوميل الطبية احلكوميةهيلكاكنان حممد سرخوش3218
راسب48459339قرغيزياأوش احلكوميةفريالكنعان امحد نزهان3219
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةأمينهكوثره مجال الدين عبدي3220
غيابــــروسياموسكو الطبيةعبريمازن حيدر عبود3221
راسب50499942أوكرانياسومي احلكوميةنوالمازن عبد السالم اخلطيب3222
راسب31356628أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةمسريهمالك غسان املطر3223
راسب30457532بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةجوزهماهر عارف الشتيوي3224
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةشاميةماهر عواد الربغش3225
غيابــــأوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةفاتنةماهر حممد كمال مجعه زبادنة3226
غيابــــأوكرانيااألوكرانية للطب وطب الفمسكينةمثىن فارس العيسى3227
ناجح556712251مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةمرميجمحان عبد الكرمي احلسني3228
راسب36468235روسياتشوفاش احلكوميةآمنهجمد وليد حبقه3229
راسب48449239مصرمصر للعلوم والتكنولوجياكوكبحممد امساعيل حسني3230
راسب30386829مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفاطمةحممد أمحد اجلمعة الغنام3231
غيابــــروسياكوبان الطبية احلكوميةوطنيةحممد أمحد العلي3232
راسب33437632أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةنعيمةحممد أمني أمحد حممد علي3233
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راسب38498737جورجياالدوليةحليمهحممد أيوب الصطم3234
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةنوفهحممد إبراهيم أوسو3235
راسب44519540بيالروسيافيتبسك الطبية احلكوميةهندحممد إياد عبد اهلادي اخلالد3236
غيابــــاليمنالعلوم التطبيقية واالجتماعيةهدىحممد إياد عدنان الزعيم3237
غيابــــمصرالسادس من أكتوبرثبيتهحممد باسل أمحد ناصر3238
راسب35447933أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةرويدهحممد بسام سعيد بكار3239
راسب31407130أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةهدىحممد بشري الصاهود3240
راسب34447833أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةملكهحممد بكري خياط3241
راسب485910745روسياتشوفاش احلكوميةزهرةحممد جاسم االمحد3242
راسب37468335أوكرانيااألوكرانية للطب وطب الفمفاطمةحممد حسني الشكري3243
راسب36538938أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةحممد خالد حسن3244
ناجح586011850بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةزبيدةحممد خليل اخلطيب3245
راسب40569640أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةغادةحممد خري حسين أبو رومية3246
راسب24285222أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةعائشهحممد رشاد عبد العزيز حممد3247
راسب39327130مصرالسادس من أكتوبرهيفاءحممد مسري جنار3248
راسب495810745أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةفاطمةحممد صبحي حممد وليد شبلي3249
راسب22386025أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةمرميحممد عبد الرمحن املزروع3250
راسب505510544أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةجهيدةحممد عبد الكرمي احلمدو3251
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةساميةحممد عبد الكرمي عبيد الباش3252
ناجح667814460روسياكباردينا بلقارياصباححممد عبد الكرمي حممد اجلراح3253
راسب40539339أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةاينحممد عبد الناصر اإلمام3254
ناجح627413657أوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةهناءحممد عماد الدين احملمد املوسى3255
راسب32447632روسيافولغاغراد الطبية احلكوميةبريئةحممد عمر رمضان3256
راسب50479741مصرالسادس من أكتوبرزهريهحممد غياث الصوصو3257
راسب24285222اليمنصنعاءهناءحممد فيصل الفرحان3258
غيابــــرومانياكارول دافيالأمريةحممد مؤيد حممد توفيق احلسن3259

صفحة 10



النتيجةالعالمة / 100جمموع اجللستنياجللسة الثانية /120اجللسةاالوىل /120الدولةاجلامعةاسم ا الماالسم والشهرةالرقم االمتحاين

اجلمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العايل

مديرية التقومي واالعتماد
نتائج  االمتحان الطيب (الوطين) املوحد - اجلامعات غري السورية - ايلول2012 

غيابــــمصرمصر للعلوم والتكنولوجياامنةحممد مازن طاهر دعمش3260
راسب43398235مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةزينبحممد حممود ابراهيم3261
راسب49509942روسياسانت بطرسبورغ احلكوميةرجاءحممد مصطفى أبو شعيب3262
غيابــــروسياأستراخان الطبية احلكوميةالجحةحممد مطر احلسني3263
راسب25366126روسياروستوف الطبية احلكوميةنور اهلدىحممد نادر نصر الدين أصفري3264
راسب29447331روسياروستوف الطبية احلكوميةنور اهلدىحممد نصر الدين أصفري3265
راسب48429038أوكرانيازاباروجيا الطبية احلكوميةوليدةحممد هيثم عبيد عبد اهللا3266
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةسوسنحممد وسيم حممد رياض حنو3267
راسب445910343مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةمىنحممود حسني احلفيان3268
راسب50499942أوكرانيازاباروجيا الطبية احلكوميةعايشةحممود خليف الرتال3269
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفطيمحممود عبد اهللا عبد اهللا عساف3270
راسب43569942أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةقمرحممود حممد فاتح عطار3271
غيابــــأوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةغزالهحممود حممد مصطفى3272
غيابــــأوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةصباححممود ندمي سيلم3273
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةهنودهحممود نصر اخلضر احملمد3274
ناجح566912553روسياسانت بطرسبورغ احلكوميةغينيامرتضى أمحد قصي اخلري3275
راسب27386528أوكرانيادونيتسك الطبية احلكوميةشاهةمزهر حسني مصطفى3276
راسب514910042روسياالروسية لصداقة الشعوبصديقةمسعود بكري درويش3277
راسب41519239روسياتشوفاش احلكوميةوهيبةمصطفى مسري عبدو3278
راسب41367733بيالروسياغرودنو الطبية احلكوميةفاطمةمصطفى شكري شيخ محو3279
غيابــــإيرانقزوين للعلوم الطبيةودادمصطفى صالح الدين قنريي3280
راسب32376929روسياكوبان الطبية احلكوميةزهرةمصطفى عادل شيخ امحد3281
راسب33518435أوكرانياترينوبيل الطبية احلكوميةزهرهمصطفى فؤاد سيد صاحل3282
غيابــــأوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةنديرةمصطفى حممد بالن3283
غيابــــأوكرانيادنيربوبتروفسك الطبية احلكوميةفلةمصلح فرحان سالمه3284
راسب26416728أوكرانياإيفانوفرانكوفسك الطبية الوطنيةمهامعن عالوي عبد املهنه3285
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غيابــــبيالروسياغوميل الطبية احلكوميةميادهمعن حممد صبحي بيطار3286
راسب47519841أوكرانياخاركوف الطبية احلكوميةمرهجملهم حمسن احلمزة3287
راسب465810444اليمنحضرموت للعلوم والتكنولوجياعيدةمهند أمحد شباط3288
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةفيدانةمهند شامو خلو3289
راسب44469038أوكرانيااألوكرانية للطب وطب الفمفريالمهند فارس الشحف3290
ناجح48+47661132أوكرانياسومي احلكوميةزمزممهند فرزات اهلزبر3291
راسب21345523روسياأستراخان الطبية احلكوميةنزهةموريس يوسف يازجي3292
راسب34387230أرمينيايرفان الطبية احلكوميةماريميناس كره بيت سركيس3293
غيابــــروسيافولغاغراد الطبية احلكوميةسعادنائل خمائيل نعمه3294
راسب32508235أوكرانيابوكافينا الطبية احلكوميةخلفهناديه حممد املظعن3295
ناجح627713958أرمينيايرفان الطبية احلكوميةخضرهنرباس جات امللحم3296
راسب44499339بيالروسيافيتبسك الطبية احلكوميةعلياجند حممود العيسى3297
غيابــــروسياكباردينا بلقاريارائفةنرزان عصام اسحق3298
غيابــــروسياياروسالفل الطبية احلكوميةجميدةنزار شكري جارو3299
غيابــــأوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةندىنزار طراف احلبش3300
راسب44509440أوكرانيافينيتسيا الطبية الوطنيةمسريةنسيم رضا كرامه3301
راسب34447833أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةمهانضال عدنان األمحد احملمد3302
غيابــــأوكرانيابوغوموليتس الطبية احلكوميةفلكنضال عمر عبد العزيز حميبش3303
غيابــــأرمينيايرفان الطبية احلكوميةامسانور ديبان علي3304
راسب496111046روسياكازان الطبية احلكوميةشكريةنورس حامد احلراكي3305
غيابــــمصرالسادس من أكتوبرمسيةهادي حممد غسان غنوم3306
راسب40377733أوكرانيادنيربوبتروفسك الطبية احلكوميةغاليههاين محزه محندي3307
راسب44529640مصرمصر للعلوم والتكنولوجيامسرهاين ماهر مملوك3308
ناجح627613858مصرالقاهرةمهاهاين حممد وليد نصار3309
راسب49449339بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةسلوههشام محد الكراش3310
ناجح646412854اليمنالعلوم والتكنولوجياهندمهام نوري الفندي3311
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راسب31265724روسياماردوفيا احلكوميةفايزةوائل خالد حممد3312
غيابــــاألردنالعلوم والتكنولوجيا األردنيةروالوائل عبدو السلوم3313
غيابــــروسيامسارا الطبية احلكوميةبوشهوائل هويان احلسن3314
ناجح48+58571152بيالروسياغوميل الطبية احلكوميةكوثروحد الدين خليل حاج خليل3315
راسب35639841مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةفلكوضاح جنم السلوم االبراهيم3316
غيابــــروسياموسكو الطبيةنزهتوفاء أنور خليل3317
راسب50398938أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةفاطمةوالت خليل عمر3318
ناجح737514862أرمينيايرفان الطبية احلكوميةعيشهوليد أمحد احملمد3319
راسب535911247أوكرانياسومي احلكوميةفاطمياسر امحد الشيخ علي3320
راسب514910042أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةجنيهياسر رمضان احملمد3321
غيابــــرومانياكرايوفامحيدةياسر حممد احلماد املخلف3322
راسب33488134أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةسعيدةياسني بدرخان عيسى3323
راسب41377833رومانياالطب والصيدلة يف ياشسعدهياسني حممد داده3324
غيابــــروسياأستراخان الطبية احلكوميةامريةيزن صبحي عرب3325
غيابــــبيالروسياغوميل الطبية احلكوميةبدريهيلدز امحد داغلي3326
ناجح586512352إيرانمشهد للعلوم الطبيةنوفةيوسف عدنان يونس3327
غيابــــأوكرانيالوغانسك الطبية احلكوميةلوبوفيوليا فيكتور زياغون3328
راسب41519239روسيابيرتا احلكوميةبديعةعلي منذر امحد3329
راسب47439038قرغيزياقرغيزيا الطبية احلكوميةسهامباسل مروان ايهان عرفان3330
راسب42478938فيرتوياللوس انديسمسرةرىب متارا امحد جربوع3331
راسب32346628رومانياالطب والصيدلة يف تيميشوراحجلهنزار حممد اهلجري3332
ناجح707314360مصرمصر للعلوم والتكنولوجيامسريةحممد حاكم عبد اهللا االمحد3333
ناجح49+54631171باكستانالهورزينبحممود موفق قاسم3334
غيابــــالتشيكمساريكوفناجيةسامر حممد املرعي3335
راسب20274720مولدافيااحلكومية للطب والصيدلةحياةعمر امحد شاهر3336
غيابــــاليمنحضرموت للعلوم والتكنولوجياملياحممد عبد القادر معيكل3337
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راسب426710946قرغيزياقرغيزيا الطبية احلكوميةعدلهعماد حسناوي اجلدوع3338
غيابــــمولدافيااحلكومية للطب والصيدلةلوتشيااوريكا التمرو3339
راسب595211147باكستانالهوربنانحممد نبيل حممد سامل النوري3340
راسب39438235مصرمصر للعلوم والتكنولوجيامىنجعفر امين الروماين3341
راسب34326628أوكرانياأوديسا الطبية احلكوميةعائشةحممد عدنان عبد العزيز حممد3342
ناجح527913155جورجياالقوقاز العامليةميادةمهاب جودت احلسني العيسى اخلرابه3343
غيابــــروسياكورسك الطبية احلكوميةسهامراين سليم درغام3344
ناجح517112251السودانالنيلنيخولةامين عبد اهللا احلسن3345
ناجح657013557األردنالعلوم والتكنولوجيا األردنيةرناباسل ناصر احلجه3346
راسب416010143رشا القدسي3347

الدكتور حممد حيىي معال الدكتور نزار الضاهرالدكتورة ميسون دشاش

عدد الطالب الناجحني : 40 نسبة النجاح : 16.80%عدد الطالب املتقدمني : 238

وزير التعليم العايل معاون وزير التعليم العايل مديرة التقومي و االعتماد

     متّت املساعدة االمتحانية بناًء على املرسوم الرئاسي /203/ تاريخ 2011/5/26 
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