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      الجمهورية العربية السورية     

 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال
 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 من محلة  0202لعام  الدورة األوىل املوحد الصيدلةمتاا  نتائج دراسة طلبات املتقدمني ال

 الشهادات اجلامعية غري السورية 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية امحد عبد الرزاق الطماس  1

 امتحان األردن عمان األىلية اسراء أسعد أبو ضاىر 2

 امتحان األردن عمان األىلية اسراء عصام األطرش 3

 امتحان أوكرانيا بوغوموليتس الطبية احلكومية اانستاسيا أمحد الطويل 4

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة شفيق عثماناوس  5

 امتحان االردن العلوم والتكنولوجيا األردنية اميان دمحم األمٌن شاىٌن 6

 امتحان األردن فيالدلفيا إذلام وليد السعود 7

 إميان أمحد حاج حسن 8
تبـــريز للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحان إيران

 امتحان األردن فيالدلفيا امساعيل الرفاعيأمحد  9

 امتحان اإلمارات عجمان أروى مسًن الرفاعي أبو لباده 10

 امتحان األردن عمان األىلية أسامة عاطف عامر 11

 امتحان األردن عمان األىلية أمساء عصام األطرش 12
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 امتحان اإلمارات عجمان  أماين دمحم نبيل ادلسكي 13

 امتحان األردن فيالدلفيا أبو حورانأنس ابراىيم  14

 امتحان االردن فيالدلفيا أيهم عبد اللطيف ادلعاز 15

 امتحان اإلمارات العٌن آالء صفوح جابر 16

 امتحان األردن عمان األىلية آالء قاسم الكود 17

 امتحان االردن الزيتونة االردنية آايت عبد الرزاق العلوه 18

 امتحان اإلمارات اخلليج الطبيةجامعة  آيو دمحم جحا 19

 امتحان مصر ادلنصورة ابسل سليمان العطيو 20

 امتحان األردن عمان األىلية بتول نضال اجلاموس 21

 امتحان ابكستان غومل بسام أمحد احلمادة 22

 امتحان األردن فيالدلفيا بنان أمحد السوادي 23

 امتحان مصر االسكندرية بيان عبد هللا الوف 24

 امتحان روسيا كازان الطبية احلكومية جربان زلسن طو 25

 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية جالل أمحد خليف 26

 امتحان األردن الًنموك حسان ىشام احلمزة 27

 امتحان روسيا بًنم احلكومية للصيدلة حسٌن عدانن احلاج علي  28

 امتحان إيران مشهد للعلوم الطبية حسٌن غازي الدايب 29

 امتحان طاجكستان طاجكستان الطبية احلكومية محد علي الطو 30

 امتحان األردن عمان األىلية حوريو عبد العلي  31

 امتحان األردن الزيتونة األردنية خلدون شحود خلوف الصطيف 32
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 امتحان األردن  البرتا اخلاصة خليل زلمود شوحينو 33

 دعاء عدانن الصوص 34
تبـــريز للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحان إيران

 امتحان االردن عمان االىلية اخلاصة دالل أمحد حافظ 35

 امتحان اإلمارات كلية ديب للصيدلة دالل وردان حبال 36

 امتحان اإلمارات العٌن للعلوم والتكنولوجيا راما مجال أبو ىاشم 37

 امتحان مصر للعلوم والتكنولوجيامصر  راما موفق حبوس 38

 راب متيم ميا 39
كليات الرايض لطب األسنان 

 والصيدلة 
 امتحان السعودية

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية رشا خالد قطامش 40

 امتحان األردن عمان األىلية رشا سليمان اجلومي 41

 رشيد دمحم الصادق  42
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان مصر االسكندرية رغدعبد الوحيد العوض 43

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة رانس خليل حسٌن  44

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا واألردنية رىام عبد هللا عبد الوىاب 45

 امتحان األردن الزيتونة األردنية رىام دمحم خالد العوير 46

 امتحان األردن عمان األىلية رىف علي اجلردي 47

 روضو ىاشم اذلمو 48
أصفهان للعلوم الطبية 

 واخلدمات الصحية والعالجية
 إيران

ال حيق ذلا دخول االمتحان قبل تقدمي 
وثيقة تسلسل دراسي أو كشف درجات 

 جديد مصدق يتضمن التسلسل

 امتحان األردن األردنيةالزيتونة  روعو أمٌن ندم 49
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 امتحان االردن فيالدلفيا روال دمحم نزار القباين 50

 امتحان األردن عمان األىلية رؤى خالد محوش 51

 امتحان مصر القاىرة رؤى عبد العزيز الشيخ 52

 سارة مازن الطحان 53
كليات الرايض لطب األسنان 

 والصيدلة 
 امتحان السعودية

 امتحان األردن مؤتو مكناسساره مجال الدين  54

 امتحان األردن البرتا سايل دمحم مرىف األكشر 55

 امتحان روسيا بيتاغورسك احلكومية للصيدلة سامر مصطفى عباس 56

 امتحان االردن البرتا سالم منقذ احلسين 57

 مسعو إبراىيم دمحم 58
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان لبنان اللبنانية الدولية مسية أيب حباب 59

 امتحان االردن عمان االىلية اخلاصة مشس شعبان النبهان 60

 امتحان اإلمارات العٌن للعلوم والتكنولوجيا شًنين صفوح جابر 61

 امتحان األردن الزيتونة األردنية ضحوك دمحم فاتح احلسامي 62

 امتحان اإلمارات عجمان ضحى غسان حجازي 63

 امتحان األردن اإلسراء ضياء أمحد صابوين 64

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة طارق جودت الصوا 65

 امتحان األردن العلوم التطبيقية عامر أكرم سرحان  66

 امتحان االردن البرتا عامر مصطفى سلطان 67

 امتحان األردن الزيتونة األردنية عبد احلسيب مسًن كيالين 68
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 عبد الرمحن عبد هللا قنطار 69
اجلامعة الوطنية للعلوم 

 والتكنولوجيا
 امتحان سلطنة عمان

 عبد القادر ديـــبو ديــبو 70
مشهد للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية
 امتحان إيران

 امتحان األردن عمان األىلية عبد القادر طالل األمحد 71

 امتحان روسيا فولغاغراد الطبية احلكومية عبد القادر فريد دمحم شيخي  72

 امتحان االردن عمان االىلية اخلاصة عبد هللا محود قاسم 73

 امتحان األردن فيالدلفيا عبد هللا مسًن خضره 74

 امتحان روسيا بًنم احلكومية للصيدلة عبد هللا دمحم الزين 75

 امتحان ابكستان غومل عبد هللا دمحم العلوه 76

 عبد هللا دمحم ملهم احلليب  77
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان األردن األردنية عبد اجمليد دمحم وليد ادلصري 78

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة عبد ادلعطي عبود محيدة  79

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة عبد الوايف عبود محيدة 80

 امتحان اليمن العلوم والتكنولوجيا عبدهللا جاسم العبدهللا 81

 امتحان األردن فيالدلفيا عبًن عادل السليمان 82

 عبًن عبد هللا الضرير 83
طهران للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحان إيران

 امتحان روسيا بتاغورسك الطبية احلكومية عصمت جالل محي 84

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة علي داود خلو  85

 امتحان روسيا بًنم احلكومية للصيدلة علي دمحم صقر  86
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 امتحان روسيا بًنم احلكومية للصيدلة عماد عدانن حريري 87

 امتحان اإلمارات عجمان عمرو انصر قنبس 88

 امتحان لبنان اللبنانية األمًنكية غاليو عالء الفارس 89

 امتحان األردن عمان األىلية غريب عبد العلي 90

 امتحان السعودية ابن سينا األىلية للعلوم الطبية  غىن بسام حوراين 91

 امتحان اإلمارات الشارقة فاطمة أمحد سكويت 92

 امتحان األردن عمان األىلية فاطمة أمحد لباده 93

 فاطمو خليل اذلمو 94
أصفهان للعلوم الطبية 

 الصحية والعالجية واخلدمات
 امتحان إيران

 امتحان أرمينيا يريفان الطبية احلكومية فريج مارديروس ديرنيكوغسيان 95

 امتحان األردن عمان األىلية فًنوز دمحم بسام ملوحي 96

 امتحان روسيا بًنم احلكومية للصيدلة قاسم صاحل بوش 97

 امتحان األردن عمان األىلية كوثر فاضل ادلفضي 98

 امتحان األردن عمان األىلية لطفيو سامر التال 99

 امتحان األردن عمان األىلية  كمال حسٌنابلو  100

 امتحان اليمن العلوم والتكنولوجيا  لٌن ابراىيم الفتيح 101

 امتحان األردن العلوم التطبيقية لينا عبد الرمحن اخلطيب 102

 امتحان أوكرانيا احلكوميةزاابروجيا الطبية  مازن حسون السليمان 103

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة رلد الدين عبود محيدة  104

 امتحان السودان أم درمان اإلسالمية زلسن عبداحلميد ظليطو 105

 امتحان االردن عمان االىلية اخلاصة دمحم بدر مساعد عفا الرفاعي 106
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 امتحان روسيا بًنم احلكومية للصيدلة دمحم حسٌن حاج علي  107

 امتحان األردن البرتا دمحم حيان دمحم رايض الكردي 108

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا دمحم خًن بسام مسعود 109

 األردن البرتا دمحم راشد نصوح بين ادلرجة 110
ال حيق لو دخول االمتحان لعدم حتقق 
شرطي معدل الثانوية، وكفاية الربانمج 

 الدراسي

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا واألردنية يتدمحم رسالن حسن دوال 111

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية دمحم زين دمحم صفوة اخلويل 112

 امتحان األردن االسراء دمحم سعيد دمحم جالل دالل 113

 امتحان مصر االسكندرية دمحم عباس عبد السالم القصًن 114

 امتحان االردن االسراء عبد هللا بيطار دمحم 115

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية دمحم عمار دمحم مضر راغب 116

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية دمحم فاتح ىايس اعبيدو  117

 امتحان القاىرة اجلامعة األدلانية دمحم مهاب زكراي 118

 امتحان اليمن العلوم والتكنولوجيا الناصر أمٌندمحم انفع عبد  119

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة دمحم ندمي احللواين  120

 امتحان االردن عمان االىلية اخلاصة دمحم وسيم مرعي ديل 121

 امتحان األردن عمان األىلية دمحم وليد اخلًنات 122

 امتحان االردن فيالدلفيا دمحم ايسٌن مرعي ديل 123

 امتحان األردن البرتا زلمود دمحم خًن ترك 124

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا مروه دمحم رفيق جاموس 125
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 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة مصعب غازي البياعي 126

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة مضر عدانن فرج 127

 امتحان األردن األىليةعمان  مطيعة عبد هللا الشيخ خالد 128

 امتحان األردن الزيتونة معاذ عيسى اخلالد 129

 امتحان األردن العلوم التطبيقية معاذ دمحم ضياء األيويب 130

 امتحان مصر القاىرة مكرم انئل زيتوين 131

 امتحان األردن فيالدلفيا منال معاوية احلمد 132

 امتحان االردن البرتا مهران دمحم غسان يوسف 133

 امتحان أوكرانيا تًننوبيل الطبية احلكومية موسى إمساعيل حسٌن  134

 روسيا كورسك الطبية احلكومية نصره ابراىيم شيخموس 135
رفض لعدم حتقق شرط اإلنسجام بٌن 

 الشهادة الثانوية والشهادة اجلامعية

 امتحان أرمينيا يريفان الطبية احلكومية هناد دمحم فاروق مصري  136

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية نور اذلدى مالك الغزاوي 137

 امتحان األردن عمان األىلية نور عبد اإللو احلسيان التالوي 138

 امتحان االمارات عجمان  نور دمحم سعيد البااب 139

 نيفٌن دمحم قصاص 140
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان روسيا نوفغورد احلكومية ىادي جريس عرار 141

 امتحان األردن العلوم التطبيقية ىبو خالد الزعيب 142

 امتحان األردن عمان األىلية ىبو دمحم شاىٌن 143

 امتحان األردن فيالدلفيا ىبو زلمود احلجي 144
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 امتحان االردن فيالدلفيا ىنادي عبد اذلادي الشويل 145

 امتحان األردن فيالدلفيا ىيا مجال الزعيب 146

 امتحان األردن الزيتونة األردنية ورود وليد السوادي 147

 امتحان األردن اإلسراء وائم لؤي العوجي 148

 امتحان اليمن صنعاء ايرا دمحم عباس 149

 امتحان مصر قناة السويس ايمن وليد احلريري 150

 حيٍن خالد الزعيب 151
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 يونس راضي ادلشاكل 152
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 

 .طالب/  251 / عدد ادلتقدمٌن لالمتحان:

 ./ طالب241/ادلقبولٌن: عدد 

 .طالب 3لذين ال حيق ذلم دخول االمتحان: عدد ا

 

  والبا  العلي التعليم العايلوزير                                                                    
 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                             

 

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

        مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


