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      الجمهورية العربية السورية     

 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال
 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 من محلة  2022لعام  األوىلالدورة  املوحد الصيدلةحان تمنتائج دراسة طلبات املتقدمني ال

 الشهادات اجلامعية غري السورية 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 امتحان االردن جامعة جرش اسالم عبد الستار اجلاموس  1

 امتحان االردن جامعة البرتاء امحد عبد اجلليل طويلة 2

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية امحد عبد الرزاق الطماس  3

 امحد حممد رايض قشقش 4
كليات الرايض لطب االسنان 

 والصيدلة
 امتحان السعودية 

 امتحان روسيا مسارا الطبية احلكومية املاز علي العليوي الكزيعي 5

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة اوس شفيق عثمان 6

 اميان اكرم العمري 7
كلية حممد املانع االهلية للعلوم 

 الطبية
 امتحان السعودية

 امتحان مصر جامعة عني مشس اميان نور الدين الغياض 8

 امتحان االردن جامعة فيالدلفيا عبد اللطيف املعازايهم  9

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية أمين علي خلف 10

 امتحان مصر جامعة املستقبل آالء حممد حسام الدين سودان 11

 لبنان جامعة بريوت العربية آيه حممد معتز ترايقي 12
ال حيق هلا دخول االمتحان لعدم االنسجام 

 بني الشهادة الثانوية والشهادة اجلامعية 
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 ابنه عمار الربازي 13
جامعة اكتوبر للعلوم احلديثة 

 واآلداب
 امتحان مصر

 امتحان ابكستان غومل بسام أمحد احلمادة 14

 امتحان االردن جامعة العلوم والتكنولوجيا بندر سنان االاتسي 15

 االردن جامعة عمان االهلية )اخلاصة( برييفان حممد نعسان 16

ال حيق هلا دخول االمتحان قبل التقدم   
بوثيقة من اجلامعة مصدقة أصواًل تبني نظام 
التدريب العملي السريري وفقاً لقرار جملس 

 2021( لعام 114التعليم العايل رقم )

 االردن جامعة فيالدلفيا تسنيم حممد نصر عمار 17
ال حيق هلا دخول االمتحان قبل النجاح  بـ 

 بسبب زايدة اإلعفاءمقرر استدراكي  12

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة حسني عدانن احلاج علي  18

 امتحان طاجكستان طاجكستان الطبية احلكومية محد علي الطه 19

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية محيد وليد كنو 20

 امتحان االردن جامعة فيالدلفيا حنني حممد سهيل عبد احلي 21

 امتحان االردن جامعة عمان االهلية دالل اجمد حافظ 22

 رشيد حممد الصادق  23
الطبية احلكومية )نيكوالي 

 تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان االردن جامعة الزيتونة االردنية اخلاصة رهام حممد خالد العوير 24

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة زاهر حسني وحود 25

 امتحان السعودية  جامعة املعرفة زايد غالب بن راضي راضي 26

 امتحان مصر جامعة القاهرة زيد حممد سامر موشلي 27

 امتحان روسيا بيتاغورسك احلكومية للصيدلة سامر مصطفى عباس 28

 مسعو إبراهيم حممد 29
)نيكوالي الطبية احلكومية 

 تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا
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 امتحان االردن جامعة فيالدلفيا شذى عبد احلميد املساملة 30

 امتحان االردن  جامع عمان االهلية  شفاء حممد العيد 31

 امتحان  اليمن جامعة عدن ضحى علي الشعار 32

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية طارق امحد حمرز 33

 امتحان مصر جامعة عني مشس طارق سعيد سالم 34

 عبد الرمحن حممد انيس 35
جامعة اكتوبر للعلوم احلديثة 

 واآلداب
 امتحان مصر

 امتحان مصر جامعة االسكندرية عبد القادر ميزر عزاوي 36

 امتحان اليمن جامعة العلوم والتكنولوجيا عبد هللا جاسم العبد هللا 37

 امتحان االردن جامعة فيالدلفيا خضرة عبد هللا مسري 38

 امتحان ابكستان غومل عبد هللا حممد العلوه 39

 امتحان أرمينيا هايبوساك عبد هللا حممد هالل 40

 امتحان االردن اجلامعة االردنية عبد اجمليد حممد وليد املصري 41

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة عبد الوايف عبود محيدة 42

 امتحان روسيا بيتاغورسك احلكومية للصيدلة عصمت جالل محي 43

 امتحان االردن جامعة العلوم والتكنولوجيا غسان عبد املنعم القبالن 44

 امتحان االردن جامعة االسراء فهد حسني احلرويب 45

 امتحان رومانيا اوراداي فوزي حممد رشدي طيفور  46

 امتحان االردن التطبيقيةجامعة العلوم  كرم حممد بسام شاكر 47

 االردن جامعة الزرقاء الان امحد عيسى 48
ال حيق هلا دخول االمتحان لعدم حتقق شرط 

 الثانوية ولزايدة االعفاء معدل 

 امتحان االردن جامعة عمان االهلية )اخلاصة( لواب كمال حسني 49
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 امتحان االمارات جامعة عجمان لني فايز رجوب 50

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية السليمانمازن حسون  51

 امتحان بيالروسيا بيالروسيا الطبية احلكومية مااي مظهر زيدان 52

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة جمد الدين عبود محيدة  53

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة حممد حسني حاج علي  54

 امتحان مصر جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا الغفور عريوضحممد حسني حممد عبد  55

 امتحان االردن جامعة جرش حممد عامر املنصور 56

 حممد عبد الرزاق احلاج علي 57
أصفهان للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية
 امتحان إيران

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية حممد فاتح هايس اعبيدو  58

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة حممد ندمي احللواين  59

 امتحان االردن جامعة فيالدلفيا حممد ايسني مرعي ديل 60

 امتحان روسيا موسكو الطبية حممود علي عبد هللا 61

 امتحان االردن جامعة فيالدلفيا مرح يوسف احملاميد 62

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة مصعب غازي البياعي 63

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة مضر عدانن فرج 64

 امتحان االردن جامعة عمان االهلية )اخلاصة( مطيعة عبد هللا الشيخ خالد 65

 امتحان االردن جامعة البرتاء معاذ عبد املنعم قاطرجي 66

 امتحان  مصر جامعة عني مشس معاذ حممد سعيد احلمامي 67

 امتحان االردن جامعة العلوم التطبيقية االيويبمعاذ حممد ضياء  68

 امتحان االردن جامعة عمان االهلية مهند حممود اخلطيب 69

 امتحان االردن جامعة العلوم والتكنولوجيا نور عمار العمري 70
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 نور مصطفى العجي 71
جامعة اكتوبر للعلوم احلديثة 

 واآلداب
 امتحان مصر

 امتحان االردن العلوم التطبيقيةجامعة  هبة خالد الزعيب 72

 امتحان االردن جامعة فيالدلفيا هزار كنعان مشا 73

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة وسيم حممد اجلاحد  74

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة وضاح عز الدين اخلليف 75

 حيىي خالد الزعيب 76
الطبية احلكومية )نيكوالي 

 تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان االردن جامعة عمان االهلية )اخلاصة( يرفان حسن شاهني 77

 يونس راضي املشاكل 78
الطبية احلكومية )نيكوالي 

 تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 

 .طالب/  78 / عدد املتقدمني لالمتحان:

 ./ طالب74/املقبولني: عدد 

 .طالب 4لذين ال حيق هلم دخول االمتحان: عدد ا

  والبح  العلي التعليم العايلوزير                                                                    
 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                             

 االلكرتوين.اإلعالم يرجى االطالع والنشر على املوقع  مديرية  -نسخة إىل:

        مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


