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      الجمهورية العربية السورية     

 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال
 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 من محلة  2021لعام  حزيراندورة  الطيب املوحدنتائج دراسة طلبات املتقدمني لالمتحان 

 الشهادات اجلامعية غري السورية 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 ابراىيم امحد مجعو 1
أصفهاف للعلـو الطبية واحلدمات 

 الصحية والعالجية
 إيراف

ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل تقدمي وثيقة 
 تسلسل دراسي

 امتحاف روسيا موسكو الطبية احلكومية امحد عماد الدين عبد الكرمي 2

 امتحاف السوداف سنار امحد دمحم الياسٌن 3

 امتحاف روسيا أسرتاخاف الطبية احلكومية دقاؽامحد زلمود  4

 امتحاف روسيا مسارا الطبية احلكومية احلسن علي ملوؾ 5

 إبراىيم بديع جنم 6
األىلية للعلـو  سينا كلية ابن

 الطبية َندة
 امتحاف السعودية

 امتحاف أرمينيا يرفاف الطبية احلكومية أمحد هباء الدين ديباف العلي 7

 امتحاف مصر السادس من أكتوبر حنينوأمحد صالح  8

 امتحاف اليمن صنعاء أمحد عبد هللا العلوش 9

 امتحاف روسيا موسكو الطبية احلكومية أمحد علي مظلـو 10

 امتحاف روسيا تشوفاش احلكومية أمحد يوسف ادلضحي 11

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا أرلد مسًن ابقي 12

 امتحاف أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية أان العبد 13



2 
 

 أنس صالح منذر 14
موسكو احلكومية للطب وطب 

 األسناف )إيفديكموفا(
 امتحاف روسيا

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية أنس دمحم رايض القاسم 15

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا أنس وليد الراعي 16

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية عبودبشار عبد الرزاؽ  17

 امتحاف روسيا بنزا احلكومية بشار نعماف زلفوض 18

 بالؿ ابراىيم ربيع 19
الشهيد هبشيت للعلـو الطبية 
 واخلدمات الصحية والعالجية

 امتحاف إيراف

 امتحاف روسيا موسكو الطبية احلكومية هباء عبد هللا العرقاف 20

 امتحاف روسيا تشوفاش احلكومية دمحم اخللف مجيل 21

 امتحاف لبناف البلمند جولياف عيسى بشور 22

 امتحاف روسيا كازاف الطبية احلكومية حسٌن عبد الرحيم حسٌن 23

 امتحاف السوداف أـ درماف اإلسالمية خالد سيف الدين العمري 24

 امتحاف السوداف الرابط الوطين خالد دمحم النػػزاؿ 25

 امتحاف أوكرانيا سومي احلكومية خزاـ امساعيل الفرج 26

 امتحاف روسيا روستوؼ الطبية احلكومية خليل إبراىيم احلناف 27

 خليل عدانف عثماف 28
موسكو احلكومية للطب وطب 

 األسناف )إيفديكموفا(
 امتحاف روسيا

 امتحاف روسيا أوليانوؼ احلكومية خليل غساف خليل 29

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا قسطنداوود شاكر  30

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا رامز محدي الطًن 31

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية رائد سليماف النصًن 32

 امتحاف بيالروسيا البيالروسية الطبية احلكومية ربيع إبراىيم شاـ 33
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 سعيد وليد زلسن 34
األىلية للعلـو  سينا كلية ابن

 الطبية َندة
 امتحاف السعودية

 امتحاف بلغاراي صوفيا عارؼ علي خضره 35

 عبد الرزاؽ دمحم الزين 36
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية عبد الرزاؽ دمحم مسدوح 37

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا القوصيعبد هللا وفيق  38

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية عبيد علي العلي 39

 امتحاف بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية عثماف أمحد الويس 40

 امتحاف مولدافيا الدولية ادلستقلة عثماف عبد الرزاؽ احملمد 41

 امتحاف السوداف كسال السليمافعماد الدين عدانف  42

 امتحاف روسيا أسرتاخاف الطبية احلكومية عمار عبد ادلنعم آدـ 43

 امتحاف روسيا روستوؼ الطبية احلكومية فكتوراي سًنغي بيليػػبػػينكو 44

 امتحاف بيالروسيا غوميل الطبية احلكومية فؤاد إبراىيم الشيخ حسن 45

 فيصل حسٌن العيسى 46
للطب والصيدلة احلكومية 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف اليمن صنعاء فيصل خالد العقاد 47

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية قاسم دمحم الزعيب 48

 امتحاف أرمينيا يرفاف الطبية احلكومية كيفورؾ قره بت مانوئيل 49

 امتحاف أوكرانيا الوطنيةفينيتسيا الطبية  ماجد محد الديري 50

 ماىر فهمي كردي 51
جيالف للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية مثىن نواؼ الصباغ احلجلي 52
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 دمحم أمحد اجلمعة الغناـ 53
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 دمحم أمحد ملحم 54
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف مصر السادس من أكتوبر دمحم ابسل أمحد انصر 55

 امتحاف رومانيا كاروؿ دافيال دمحم مسًن العقاد 56

 دمحم عبد الكرمي خدج 57
بيلغورد احلكومية للدراسات 

 الوطنية
 روسيا

حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل النجاح ابثين ال 
عشر مقرراً استدراكياً لعدـ حتقق شرط 

 معدؿ الثانوية

 دمحم عبد الكرمي عبيد الباش  58
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية دمحم زلمود ادلسادلو 59

 امتحاف األردف األردنية دمحم ىاين عماد الدين محشو 60

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا زلمود حسن أمحد 61

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية مرشد موسى ادلسادلو 62

 امتحاف السوداف إفريقيا العادلية مروة أنس الغاوي 63

 امتحاف أوكرانيا الطبية الوطنيةفينيتسيا  مصطفى دمحم بالف 64

 امتحاف روسيا أسرتاخاف الطبية احلكومية موريس يوسف ايزجي 65

 بلغاراي صوفيا نوره شهد عبد احلميد مشاع 66
ال حيق ذلا دخوؿ االمتحاف قبل استكماؿ 

 واثئق إثبات اإلقامة

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية وائل زلمود برىـو 67

 حييػػى زكراي يونس 68
شًناز للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية حيٍن دمحم زكراي خلوؼ 69
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 امتحاف روسيا مايكوب احلكومية التكنولوجية يزف غالب زويهد 70

 مياـ عماد شقره 71
األىلية للعلـو سينا كلية ابن 

 َندةالطبية 
 امتحاف السعودية

 

 مالحظة هامة: 

على مجيع الطالب الذين درسوا أثناء جائحة كوروان وتقدموا بطلباهتم لدخوؿ ىذه الدورة االمتحانية 
مراجعة مديرية تعادؿ الشهادات بعد تقدمي االمتحاف لتقدمي الواثئق ادلطلوبة وفق قرار رللس التعليم رقم 

 على موقع الوزارة االلكرتوين()ادلنشور  52/1/5251اتريخ  111

 

 .طالب/  41 / عدد ادلتقدمٌن لالمتحاف:

 ./ طالب35/ادلقبولٌن: عدد 

 .طالب 3لذين ال حيق ذلم دخوؿ االمتحاف: عدد ا

  والبح  العلي التعليم العايلوزير                                                                         

   بسام إبراهيمالدكتور                                                                        

 

 

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

        .مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالـز -


