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      الجمهورية العربية السورية     

ل  ي والبحث العلميوزارة التعليم العا
 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 من محلة  0202لعام  الدورة األوىل املوحد طب األسنانحان تمنتائج دراسة طلبات املتقدمني ال

 الشهادات اجلامعية غري السورية 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان ابراىيم خليل الفرحيات 1

 امتحان بلغاراي صوفيا إبراىيم حسن محادي ادلزيد 2

 امتحان لبنان اللبنانية إيناس ماجد كتيل 3

 اليمن صنعاء أمحد دمحم عيد احلليب 4
ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح 

استدراكية لعدم حتقق شرط / مقررات 6بــ/
 اإلقامة

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا أمحد ملهم فراس كردي 5

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا أديب ىشام شيخ عثمان 6

 اليمن العلوم والتكنولوجيا أمساء ابراىيم العبيد 7
ال حيق ذلا دخول االمتحان قبل النجاح 

استدراكية لعدم حتقق شرط / مقررات 6بــ/
 اإلقامة

 روسيا كوابن الطبية احلكومية أكرم محود احللبـي 8
ال حيق لو دخول االمتحان قبل استكمال 

 ادلرحلة التوثيقية

 امتحان مصر الربيطانية آالء عبد الباسط ادلسموم 9

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا آالء عبد اجمليد فالح 10

 امتحان األردن األردنية مالك الغزاويآالء  11
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 امتحان اليمن العلوم والتكنولوجيا آالء دمحم أسامة مرعي 12

 لبنان بريوت العربية حسن حسان األشقرعدي 13
ال حيق لو دخول االمتحان لعدم حتقق 
شرطي معدل الثانوية، واستكمال واثئق 

 إثبات اإلقامة

 امتحان السعودية الفارايبكلية  خالد دمحم وليد عرفات 14

 امتحان مصر أكتوبر للعلوم احليثة واآلداب خالد دمحم وليد عرنوس 15

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية دانيو عمار صادق 16

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية دنكو دمحم حسني 17

 امتحان مصر والتكنولوجيامصر للعلوم  رامي بسام دمحم سليم غيبة 18

 اليمن العلوم والتكنولوجيا رشا دمحم ايسر دىيمش 19
ال حيق ذلا دخول االمتحان قبل النجاح 

/ مقررات استدراكية لعدم حتقق شرط 6بــ/
 اإلقامة

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا روان عدانن القاضي 20

 اليمن والتكنولوجياالعلوم  سارة دمحم أكرم دبساوي 21
ال حيق ذلا دخول االمتحان لعدم حتقق شرط 

/ 8اإلقامة بعامني دراسيني وتكلف بــ/
 مقررات استدراكية

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية ساره أمحد السيد عمر 22

 امتحان األردن األردنية سعاد وليد القيقي 23

 امتحان اليمن صنعاء مساح جهاد العبيد 24

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية عبد احلميد ميزر زيدان 25

 السعودية الفارايب عبد الرمحن عبد العزيز أبوخرس 26
ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح 

/ مقررات استدراكية لعدم حتقق شرط 9بــ/
 االنسجام بني شهاديت ادلعهد واجلامعة
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 امتحان السعودية كلية الفارايب  عبد العزيز حسام عدي 27

 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية عبد العزيز طالب النجار 28

 امتحان مصر الربيطانية عبد ادلالك مصطفى اخلطيب 29

 امتحان الصني جياموسي عالء مجال اذلزمي 30

 امتحان مصر طنطا عمار عبد اجمليد السمره 31

 امتحان أوكرانيا إيفانوفرانكوفسك الطبية احلكومية عمار دمحم كنعان 32

 لبنان القديس يوسف فادي غسان جرابقة 33
دخول االمتحان قبل استكمال  ال حيق لو

 ادلرحلة التوثيقية

 امتحان مصر الربيطانية قتيبو عبد الصمد شاكر 34

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية قيصر أنور حامت 35

 امتحان بيالروسيا بيالروسيا الطبية احلكومية كالريتا حسام رفاعي 36

 امتحان السعودية كلية الفارايب االىلية جلني دمحم سودا 37

 ليث فراس عثمان 38
راس اخليمة للطب والعلوم 

 الصحية
 امتحان اإلمارات

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان ماىر فارس الشحف 39

 دمحم شادي دمحم مسري أسنان 40
راس اخليمة للطب والعلوم 

 الصحية
 امتحان اإلمارات

 أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية دمحم صاحل قصي دمهش 41
ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح ابثين 

عشر مقرراً استدراكياً لعدم حتقق شرط 
 معدل الثانوية

 امتحان روسيا تشوفاش احلكومية دمحم ماجد مليس 42

 امتحان األردن  العلوم والتكنولوجيا األردنية دمحم ميان أمحد حمسن جحى 43

 امتحان اإلمارات الشارقة مروه أكرم البدعيش 44
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 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان مصطفى عبد الرمحن اذلواري 45

 أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية مضر عدانن عيسى 46
ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح ابثين 

عشر مقرراً استدراكياً لعدم حتقق شرط 
 معدل الثانوية

 امتحان روسيا كوابن الطبية احلكومية معتصم فارس الشحف 47

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان موسى حسني عبد الرمحن 48

 أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية نور فكرت منور 49
ال حيق لو دخول االمتحان قبل استكمال 

 ادلرحلة التوثيقية

 اليمن العلوم والتكنولوجيا ىديل دمحم زايد محادة 50
ال حيق ذلا دخول االمتحان قبل النجاح 

/ مقررات استدراكية لعدم حتقق شرط 6بــ/
 اإلقامة

 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية مهام دمحم فداء رفاعي 51

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا ايمن دمحم خري الدين قومقلي 52
دخول االمتحان قبل استكمال  ال حيق لو

 واثئق إثبات اإلقامة

 اليمن العلوم والتكنولوجيا يزن دمحم الزعيب 53
ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح 

/ مقررات استدراكية لعدم حتقق شرط 6بــ/
 اإلقامة

 

 .طالب/  35 / ادلتقدمني لالمتحان:عدد 

 ./ طالب59/ادلقبولني: عدد 

 .طالب 41لذين ال حيق ذلم دخول االمتحان: عدد ا

  والبح  العلي التعليم العايلوزير                                                                    
 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                             

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

        مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


