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      الجمهورية العربية السورية     

 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال
 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 من محلة  2021لعام  الدورة األوىل املوحد طب األسنانحان تمنتائج دراسة طلبات املتقدمني ال

 الشهادات اجلامعية غري السورية 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 افنان أمحد مدثر العمري 1
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 األردنية
 امتحان األردن

 أمحد شريف شريف 2
جامعة اجليالين اليابس سيدي 

 بلعباس
 اجلزائر

ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح 
/ مقرراً استدراكياً لعدم حتقق شرط 21بـــ/

 معدل الثانوية

 امتحان مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أمحد صابر مصري 3

 امتحان روسيا كوابن الطبية احلكومية أكرم محود احلليب 4

 امتحان مصر جامعة بين سويف محزة حيىي العزام 5

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية دنكو دمحم حسني 6

 امتحان روسيا كباردينا بلقاراي احلكومية راما دمحم موفق القاضي 7

 امتحان مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا روان عدانن القاضي 8

 اإلمارات جامعة الشارقة رمي نضال كاسوحة 9
ال حيق ذلا دخول االمتحان قبل استكمال 

 ادلرحلة التوثيقية

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية ساره أمحد السيد عمر 10

 امتحان لبنان بريوت العربية سدرة مسري أبو النصر 11
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 امتحان روسيا كازان الطبية احلكومية مسري امين يوسف 12

 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية شادي أمحد نصره 13

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية عبد احلميد ميزر زيدان 14

 امتحان مصر جامعة القاىرة عمار دمحم أديب عز الدين 15

 امتحان أوكرانيا إيفانوفرانكوفسك الطبية احلكومية عمار دمحم كنعان 16

 امتحان لبنان جامعة القديس يوسف فادي غسان جرابقة 17

 امتحان مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فرح دمحم فاروق الكرمى 18

 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية قاسم دمحم عقلو 19

 قصي اثئر قرعوين 20
احلكومية للدراسات  بيلغورد

 الوطنية
 امتحان روسيا

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية قيصر أنور حامت 21

 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية عروف العساودهمكريستينا  22

 ليث فراس عثمان 23
جامعة رأس اخليمة للطب والعلوم 

 الصحية
 امتحان اإلمارات

 امتحان مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دمحم بسام دمحم فاروق الكرمى 24

 امتحان مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دمحم تيسري مصطفى رجائي التخني 25

 امتحان السعودية كليات الفارايب دمحم حسني علي أبو حسن 26

 امتحان السعودية الفارايبكليات  دمحم دمحم أمين ورده 27

 امتحان السعودية كليات الفارايب دمحم وليد زلسن 28

 امتحان السودان جامعة اجلزيرة مصطفى صالح الدحروج 29

 امتحان روسيا كوابن الطبية احلكومية معتصم فارس الشحف 30
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 امتحان مصر جامعة ادلستقبل مهند أمني احلداب 31

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم موسى حسني عبد الرمحن 32

 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية يوسف زلمود دايب 33

 مالحظة هامة: 

على مجيع الطالب الذين درسوا أثناء جائحة كوروان وتقدموا بطلباهتم لدخول ىذه الدورة االمتحانية مراجعة 
اتريخ  221لتقدمي الواثئق ادلطلوبة وفق قرار رللس التعليم رقم مديرية تعادل الشهادات بعد تقدمي االمتحان 

 )ادلنشور على موقع الوزارة االلكرتوين( 12/2/1212

 

 .طالب/  33 / عدد ادلتقدمني لالمتحان:

 ./ طالب32/ادلقبولني: عدد 

 .طالبنيلذين ال حيق ذلم دخول االمتحان: عدد ا

  والبح  العلي التعليم العايلوزير                                                                    
 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                             

 

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

        مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


