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      الجمهورية العربية السورية       
 ي والبحث العلمي وزارة التعليم العال 

 مديرية تعادل الشهادات       
 

  

 

 

 

 

 من حملة  2021لعام  تشرين الثانيدورة  الطبي الموحدنتائج دراسة طلبات المتقدمين لالمتحان 

 الشهادات الجامعية غير السورية  

 النتيجة  البلد الجامعةاسم  االسم الرقم 

 امتحان  ليبيا  الزاوية ابراهيم أحمد رضا المجدمي  1

 امتحان  روسيا  موسكو الطبية الحكومية  احمد عماد الدين عبد الكريم 2

 امتحان  روسيا  أستراخان الطبية الحكومية احمد محمود دقاق  3

 امتحان  روسيا  سمارا الطبية الحكومية  الحسن علي ملوك  4

 إبراهيم بديع نجم 5
كلية ابن سينا األهلية للعلوم  

 الطبية بجدة
 امتحان  السعودية 

 امتحان  ألمانيا  هانوفر إيمان محمد زكي أبو جيب  6

 امتحان  روسيا  موسكو الطبية الحكومية  أحمد علي مظلوم 7

 امتحان  مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا  أمجد سمير باقي  8

 امتحان  أوكرانيا  أوديسا الطبية الحكومية  القاسمأنس محمد رياض  9

 بشار عبد الرزاق عبود  10
دنيبروبتروفسك الطبية  

 الحكومية 
 امتحان  أوكرانيا 

 امتحان  روسيا  بينزا الحكومية بشار نعمان محفوض  11

 امتحان  إيران  الشهيد بهشتي للعلوم الطبية  بالل ابراهيم ربيع 12

 امتحان  روسيا  موسكو الطبية الحكومية  العرقانبهاء عبد هللا  13

 امتحان  جورجيا  تبليسي الطبية الحكومية تيسير محمد غياث الطباع  14

 امتحان  روسيا  شوفاش الحكومية  جميل محمد الخلف  15

 امتحان  لبنان  البلمند  جوليان عيسى بشور  16
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 امتحان  أوكرانيا  لفيف الطبية الوطنية  حسام الدين عبد القادر الطيب  17

 حسان عبيد الشيخ علي 18
دنيبروبتروفسك الطبية  

 الحكومية 
 امتحان  أوكرانيا 

 امتحان  إيران  شيراز للعلوم الطبية حسن أحمد شحود  19

 امتحان  إيران  الشهيد بهشتي للعلوم الطبية  حسن يحيى شحادة 20

 امتحان  روسيا  كازان الطبية الحكومية حسين عبد الرحيم حسين  21

 حمزه مسعد يوسف  22
أوسيتا الشمالية الطبية  

 الحكومية 
 روسيا 

ال يحق له دخول االمتحان لعدم  

تحقق شرط اإلقامة وعدم استكمال  

 المرحلة التوثيقية 

 امتحان  السودان  أم درمان اإلسالمية  خالد سيف الدين العمري 23

 امتحان  السودان  الرباط الوطني  خالد محمد النــزال  24

 امتحان  روسيا  أوليانوف الحكومية خليل غسان خليل  25

 امتحان  روسيا  فارونج الطبية الحكومية رامي حسين العلوش  26

 امتحان  روسيا  الروسية الطبية الحكومية رأفت فايز المحفوض 27

 امتحان  بيالروسيا  بيالروسيا الطبية الحكومية  ربيع إبراهيم شام 28

 امتحان  إيران  جيالن للعلوم الطبية  إبراهيم شربو زكريا  29

 امتحان  رومانيا كارول دافيال  زياد عدنان أحمد  30

 امتحان  مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا  سحبان عبد الكريم يعقوب  31

 سعيد وليد محسن  32
كلية ابن سينا األهلية للعلوم  

 الطبية بجدة
 امتحان  السعودية 

 امتحان  أوكرانيا  األوكرانية للطب وطب الفم سليمان عمر آل عمو  33

 سمير أحمد علوان  34
دنيبروبتروفسك الطبية  

 الحكومية 
 امتحان  أوكرانيا 

 امتحان  أوكرانيا  األوكرانية للطب وطب الفم شارلي بسام شقره 35

 امتحان  السودان  العلوم الطبية والتكنولوجيا  شذى نعيم السالمات  36

 مصر القاهرة الصمصامشغف حسان  37
ال يحق لها دخول االمتحان بسبب  

 نقص اإلقامة 

 امتحان  أوكرانيا  القرم الطبية الحكومية صالح مهيدي الياسين  38
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 امتحان  أوكرانيا  خاركوف الطبية الوطنية  عارف سامي دندل  39

 امتحان  بلغاريا  صوفيا  عارف علي خضره 40

 امتحان  أوكرانيا  الطبية الوطنية خاركوف  عامر سامي دندل  41

 امتحان  مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا  عبد الرحمن عبد السالم الشامي 42

 عبد الرزاق محمد الزين  43
الحكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو( 
 امتحان  مولدافيا 

 امتحان  أوكرانيا  دونيتسك الطبية الحكومية عبد الرزاق محمد مسدوح 44

 امتحان  بيالروسيا  غرودنو الطبية الحكومية  عبد هللا حامد الجزاع  45

 األردن  األردنية عبد هللا نبيل الحوري  46

ال يحق له دخول االمتحان لعدم  

استكمال وثائق إثبات اإلقامة )تم  

 سحب الطلب( 

 امتحان  مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا  عبد هللا وفيق القوصي  47

 امتحان  مولدافيا  الدولية المستقلة  عثمان عبد الرزاق المحمد   48

 ماليزيا  لنكولن  عثمان عمر حسينو 49
ال يحق له دخول االمتحان قبل 

 اجتياز السنة التدريبية 

 امتحان  أوكرانيا  بوكافينا الطبية الحكومية  علي محمد منال عيسى  50

 امتحان  السودان  السودان العالمية  علياء ناصر العبد  51

 امتحان  روسيا  أستراخان الطبية الحكومية عمار عبد المنعم آدم 52

 عمار قاسم الحروب  53
الحكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو( 
 امتحان  مولدافيا 

 امتحان  اليمن  صنعاء فيصل خالد العقاد  54

 امتحان  أوكرانيا  دونيتسك الطبية الحكومية قاسم محمد الزعبي 55

 امتحان  الصين  جيانغسو  لجين خلدون محمد فرحات  56

 امتحان  بلغاريا  صوفيا  لوائي علي معال  57

 محمد أحمد الجمعة الغنام 58
الحكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو( 
 امتحان  مولدافيا 

 روسيا  شوفاش الحكومية  محمد حسين درويش  59

االمتحان لعدم  ال يحق له دخول 

تحقق شرط اإلقامة وعدم استكمال  

 المرحلة التوثيقية 
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 امتحان  السعودية  المعرفة محمد خالد حسن  60

 محمد عبد الكريم عبيد الباش   61
الحكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو( 
 امتحان  مولدافيا 

 امتحان  روسيا  موسكو الطبية الحكومية  محمد عدنان جورية  62

 محمد محمود المسالمه 63
دنيبروبتروفسك الطبية  

 الحكومية 
 امتحان  أوكرانيا 

 امتحان  مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا  محمود حسن أحمد  64

 امتحان  إيران  الشهيد بهشتي للعلوم الطبية  مصطفى أحمد شحادة 65

 امتحان  الصين  جيانغسو  مصطفى خلدون محمد فرحات  66

 امتحان  أوكرانيا  تيرنوبيل الطبية الحكومية فؤاد سيد صالح مصطفى  67

 مصر المنصورة مصطفى محمد وائل مراد  68
ال يحق له دخول االمتحان لعدم  

 تحقق شرط اإلقامة  

 امتحان  مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا  ممدوح معرووف عبد الدايم 69

 امتحان  اإلمارات  الشارقة  ميسم مصطفى المقداد  70

 امتحان  إيران  أصفهان للعلوم الطبية  هال أحمد بصو  71

 امتحان  أوكرانيا  أوديسا الطبية الحكومية  وائل محمود برهوم 72

 امتحان  إيران  شيراز للعلوم الطبية يحيــى زكريا يونس  73

 امتحان  أوكرانيا  أوديسا الطبية الحكومية  يحيى محمد زكريا خلوف  74

 امتحان  روسيا  مايكوب الحكومية التقنية  يزن غالب زويهد  75

 يوسف شوكت حمو  76
دنيبروبتروفسك الطبية  

 الحكومية 
 امتحان  أوكرانيا 

 

 .طالب / 76 / عدد المتقدمين لالمتحان:

 .طالب /70/المقبولين: عدد 

 .طالب 6لذين ال يحق لهم دخول االمتحان: عدد ا 

 

ي والبحث  التعليم العالوزير                                                                             

 العلمي 

    بسام إبراهيمالدكتور                                                                            
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 االطالع والنشر على الموقع االلكتروني.مديرية العالقات العامة واإلعالم يرجى   -نسخة إلى:

         .مركز القياس والتقويم يرجى االطالع وإجراء الالزم -


