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      الجمهورية العربية السورية     

 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال
 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 من محلة  2022لعام  الثانيةالدورة  املوحد طب األسنانحان تمنتائج دراسة طلبات املتقدمني ال

 الشهادات اجلامعية غري السورية 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 إسراء أمحد اخلالد 1
رأس اخليمة للطب والعلوم 

 الصحية
 امتحان اإلمارات

 اليمن العلوم والتكنولوجيا أمحد زهري الشواف 2
ال حيق له دخول االمتحان قبل النجاح بستة 

 مقررات استدراكية

 امتحان اجلزائر اجليالين اليابس سيدي لبعباس أمحد شريف شريف 3

 امتحان مصر طنطا سيف الدين عبديأسامة  4

 امتحان جورجيا جورجيا أمين صهيب عبيدين 5

 آالء أمحد اخلالد 6
رأس اخليمة للطب والعلوم 

 الصحية
 امتحان اإلمارات

 اإلمارات عجمان آية علي هرمالين 7
امتحان وتطالب بوثيقة حتركات من 

 اإلمارات مصدقة أصوالا 

 امتحان اإلمارات عجمان بتول عبد اإلله العمر 8

 امتحان ليبيا طرابلس حياة نبيه اجلغامي 9

 مصر املنيا خالد توفيق العدوي 10
ال حيق له دخول االمتحان قبل استكمال 

 واثئق اإلقامة

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم خليل منصور منصور 11
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 امتحان مصر القاهرة دعاء بالل السوادي 12

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية حسني دنكو حممد 13

 امتحان مصر فاروس ابإلسكندرية راتب إبراهيم عثمان 14

 امتحان روسيا كباردينا بلقاراي احلكومية راما حممد موفق القاضي 15

 امتحان السعودية الفارايب رىب حممد انصر اخليمي 16

 األردن األردنية رهف عبدو خنلة 17
وتكلف بتقدمي وثيقة االمتياز من امتحان 

 اجمللس الطيب األردين

 امتحان اليمن العلوم والتكنولوجيا  زايد حممود التجار 18

 امتحان السودان الوطنية سامر حممد حيىي الشمايل  19

 امتحان روسيا روستوف الطبية احلكومية صايف فيصل مطر 20

 امتحان ويكلف إبعادة سنة االمتياز كاملة مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا صهيب أمحد قاسم 21

 امتحان مصر املنصورة طارق زايد العطية 22

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية عامر حسان رمضان 23

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية عبد احلميد ميزر زيدان 24

 امتحان روسيا احلكوميةستافربول الطبية  عالء الدين حممد العلي 25

 امتحان مصر طنطا علي عبد الرزاق العلي 26

 امتحان أوكرانيا ايفانوفرانكوفسك الطبية احلكومية عمار حممد كنعان 27

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا عمر اندر حممد عبد الرمحن 28

 روسيا تشوفاش احلكومية غيث انصر اجلودة 29
االمتحان قبل النجاح ابثين ال حيق له دخول 

عشر مقرراا استدراكياا لعدم حتقق شرط 
 معدل الثانوية

 امتحان مصر الربيطانية قتيبه عبد الصمد شاكر 30
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 جورجيا جورجيا كنان عبد الرزاق السعدي 31
امتحان ويطالب بتصديق وثيقة التحركات 

 املمنوحة من جورجيا أصوالا 

 امتحان أذربيجان الطبيةأذربيجان  جمد عزام فارس 32

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا حممد تيسري مصطفى رجائي التخني 33

 امتحان جورجيا جورجيا حممد علي زينب 34

 امتحان مصر املنيا حممد نور حسان الصمصام 35

 امتحان السعودية الفارايب جنيب معاوية عبد الكرمي 36

 اليمن والتكنولوجيا العلوم نوال عدانن مدارايت 37
ال حيق هلا دخول االمتحان قبل النجاح 

 بستة مقررات استدراكية

 امتحان وتكلف إبعادة سنة االمتياز كاملة السودان العلوم الطبية والتكنولوجيا هيما صفوان خرزم 38

 امتحان مصر أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب وسام علي شلهوم 39

 امتحان اإلمارات عجمان وصال حممود سامل 40

 .طالب/ 40/ عدد املتقدمني لالمتحان:

 ./ طالب36/املقبولني: عدد 

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

  والبح  العلي التعليم العايلوزير                                                                    
 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                             

 

 

 مديرية العالقات العامة واإلعالم يرجى االطالع والنشر على املوقع االلكرتوين.  -نسخة إىل:

        يرجى االطالع وإجراء الالزم. اهليئة الوطنية للجودة واالعتمادية -


