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      الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
 مديرية تعادل الشهادات

 

  

 

 

 

 من محلة  1029لعام  تشرين األولدورة  الطيب املوحدنتائج دراسة طلبات املتقدمني لالمتحان 

 الشهادات اجلامعية غري السورية 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 امتحاف روسيا مسارا الطبية احلكومية ملوؾاحلسن علي  1

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا احلسن فائز صندوؽ 2

 امتحاف روسيا ايروسالفل الطبية احلكومية إبراىيم مسعد يوسف 3

 امتحاف أرمينيا يرفاف الطبية احلكومية أمحد هباء الدين ديباف العلي 4

 امتحاف أوكرانيا الطبية احلكومية دنيربوبرتوفسك أمحد صاحل القاضي 5

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا أمحد عبد القادر العلي 6

 امتحاف روسيا موسكو احلكومية الطبية أمحد علي مظلـو 7

 امتحاف روسيا موسكو احلكومية الطبية أمحد عماد الدين عبد الكرمي 8

 امتحاف روسيا أسرتاخاف الطبية احلكومية أمحد زلمود دقاؽ 9

 امتحاف لبناف البلمند أسامة عاطف أبو خًن 10

 ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل الرتميم الصٌن تشنغتشو أغيد مصطفى الذقاين 11

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا أرلد مسًن ابقي 12

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية أنس دمحم رايض القاسم 13

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا وليد الراعيأنس  14
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 امتحاف روسيا اتمبوؼ احلكومية بالؿ راتب غازي 15

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا توفيق حامت اخلويل 16

 امتحاف روسيا فولغاغراد الطبية احلكومية جواف فاضل اخللف 17

 امتحاف روسيا توال احلكومية حبيب أمحد رحاؿ 18

 امتحاف السوداف ُنري حساـ علي قطيط 19

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية حساف عبيد الشيخ علي 20

 امتحاف روسيا كازاف الطبية احلكومية حسٌن عبد الرحيم حسٌن 21

 امتحاف روسيا تشوفاش الطبية احلكومية محادة مسًن عبدو 22

 امتحاف السوداف درماف اإلسالميةأـ  خالد سيف الدين العمري 23

 امتحاف بيالروسيا البيالروسية الطبية احلكومية خلدوف تركي حسن 24

 مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا داوود شاكر قسطن 25
ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل النجاح 

/ مقرراً استدراكياً لعدـ حتقق 21بػػػػػ /
 شرط معدؿ الثانوية

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا رافل أمين البين 26

 رأفت فايز احملفوض 27
الروسية الوطنية للبحوث والعلـو 

 الطبية
 امتحاف روسيا

 امتحاف بيالروسيا البيالروسية الطبية احلكومية ربيع إبراىيم شاـ 28

 امتحاف اإلمارات الشارقة رود ىشاـ األشقر 29

 امتحاف روسيا احلكوميةفارونج الطبية  رومانو مسًن احملفوض 30

 ريرب دمحم دمحم علي 31
موردوفيا الوطنية احلكومية 

 لألُناث
 امتحاف روسيا

 رمي عماد سراج ابشي 32
ابن سينا األىلية للعلـو الطبية 

 َنده
 امتحاف السعودية
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 روسيا روستوؼ الطبية احلكومية سامر فايز شعباف 33
ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل 

 واثئق إثبات اإلقامةاستكماؿ 

 امتحاف السوداف ُنري سعيد خالد اخلضر 34

 امتحاف أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم سليماف عمر آؿ عمو 35

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا سنا زلمود مطلق 36

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا شادي دمحم سهيل الصياد 37

 عثماف آغاطريف عثماف  38
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف بلغاراي صوفيا عارؼ علي خضره 39

 امتحاف األردف مؤتو عباده دمحم محدي شحاده آغا الرفاعي 40

 عبد الرزاؽ دمحم الزين 41
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية عبد الرزاؽ دمحم مسدوح 42

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا عبد الرزاؽ نبيل شاكر 43

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية عبد العزيز عبدو بسوت 44

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا عبد القادر حسن شنكاف 45

 امتحاف مولدافيا الدولية ادلستقلة عبد الرزاؽ احملمدعثماف  46

 امتحاف أرمينيا يرفاف الطبية احلكومية عرفاف أمحد صلم الدين سراج 47

 امتحاف أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم عصاـ دمحم انجي احلويل 48

 امتحاف السوداف العلـو الطبية والتكنولوجيا عالء دمحم زاىر 49

 امتحاف أوكرانيا خاركوؼ الوطنية )كارازين( مأموف الكرديعلي  50

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي دمحم سلـو 51
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 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي دمحم زلي الدين 52

 امتحاف أوكرانيا بوكافينا الطبية احلكومية علي دمحم منال عيسى 53

 امتحاف روسيا أسرتاخاف الطبية احلكومية آدـعمار عبد ادلنعم  54

 امتحاف مصر القاىرة عمار علي منصور 55

 عمار علي مهجع 56
ابن سينا األىلية للعلـو الطبية 

 َنده
 السعودية

ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل 
واثئق إثبات ادلرحلة التوثيقية و استكماؿ 

 اإلقامة 

 امتحاف األردف والتكنولوجيا األردنيةالعلـو  عمرو عصاـ بركات 57

 عيسى دمحم حبيب 58
شًناز للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا غيث فيصل حسانو 59

 فيصل حسٌن العيسى 60
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية قاسم دمحم الزعيب 61

 امتحاف أرمينيا يرفاف الطبية احلكومية كيفورؾ قره بت مانوئيل 62

 امتحاف اليمن صنعاء لينا بشًن مسور 63

 امتحاف ليبيا طرابلس مأموف شلدوح انصيف 64

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية مثىن نواؼ الصباغ احلجلي 65

 امتحاف مصر السادس من أكتوبر دمحم ابسل أمحد انصر 66

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية دمحم مجاؿ الرفاعي 67

 امتحاف األردف العلـو والتكنولوجيا األردنية دمحم حسن العـو 68

 امتحاف أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم دمحم حسٌن الشكًن 69

 امتحاف أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم دمحم حسٌن ادلظهور 70



5 
 

 امتحاف أوكرانيا فينتسيا الطبية الوطنية دمحم خالد حسن والدتو عمشو 71

 امتحاف السعودية ادلعرفة للعلـو والتقنيو دمحم خالد حسن والدتو مرمي حسن 72

 امتحاف السوداف اجلزيرة دمحم زاىر إبراىيم الرفاعي 73

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا دمحم زاىر سامر األذف 74

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا دمحم زكراي فقاس 75

 امتحاف جورجيا تبليسي الطبية احلكومية دمحم زىًن دمحم زاىر سللاليت 76

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية دمحم سامر عبد هللا البج 77

 أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية دمحم سليماف ايسٌن الصباغ 78
بل قال حيق لو دخوؿ االمتحاف 
 استكماؿ ادلرحلة التوثيقية

 امتحاف رومانيا كاروؿ دافيال دمحم مسًن العقاد 79

 دمحم عبد الكرمي عبيد الباش 80
احلكومية للطب والصيدلة 

 تستيميتانو()نيكوالي 
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف روسيا نيجي فغورد الطبية احلكومية دمحم فراس بساـ الشورى 81

 امتحاف أوكرانيا لفيف الطبية الوطنية دمحم كاسم دمحم سامل زرقاوي 82

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا دمحم مازف طاىر دعمش 83

 ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل الرتميم الصٌن شاندونغ دمحم مظهر دمحم عامر أقبيق 84

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا دمحم ىشاـ عرب احلليب 85

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا زلمود حسن أمحد 86

 امتحاف اليمن العلـو والتكنولوجيا  زلمود عالوي انيف 87

 زلمود دمحم إبراىيم اخلليل 88
الوطنية للبحوث والعلـو  الروسية

 الطبية
 امتحاف روسيا

 امتحاف أوكرانيا تًننوبيل الطبية احلكومية مصطفى فؤاد سيد صاحل 89
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 امتحاف األردف العلـو والتكنولوجيا األردنية ملهم دمحم العـو 90

 امتحاف ليبيا طرابلس مهيد صاحل أبو صعب 91

 ليبيا طرابلس ميشيل بساـ قروشاف 92
لو دخوؿ االمتحاف قبل إزالة ال حيق 

 التناقض يف كشف الدرجات

 امتحاف روسيا موردوفيا احلكومية ىاين منًن قزما 93

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية وائل زلمود برىـو 94

 أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية وساـ أمحد ادلصاروه 95
ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل النجاح 

/ مقرراً استدراكياً لعدـ حتقق 21بػػػػػ /
 شرط معدؿ الثانوية

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا ايسر أمحد عامر مارديين 96

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية حيٍن دمحم زكراي خلوؼ 97

 أوكرانيا خاركوؼ الوطنية كارازين يوسف عبد اإللو النعيم 98
بل قال حيق لو دخوؿ االمتحاف 
 استكماؿ ادلرحلة التوثيقية

 

 .طالب/  89 / عدد ادلتقدمٌن لالمتحاف:

 ./ طالب98/ادلقبولٌن: عدد 

 .طالب 8لذين ال حيق ذلم دخوؿ االمتحاف: عدد ا

 

 التعليم العايلوزير                                                                                       

 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                                    

 

 مديرية العالقات العامة واإلعالـ يرجى االطالع والنشر على ادلوقع االلكرتوين.  -نسخة إىل:

- .         مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالـز


