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      الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
 مديرية تعادل الشهادات

 

  

 

 

 

 

من حملة الشهادات الجامعية غير  8102لعام  تشرين األولدورة  الطبي الموحدنتائج دراسة طلبات المتقدمين لالمتحان 
 السورية 

 النتيجة البلد اسم الجامعة االسم الرقم

 امتحان روسيا مسارا الطبية احلكومية ملوكاحلسن علي  1

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا احلسن فائز صندوق 2

 امتحان روسيا ياروسالفل الطبية احلكومية إبراهيم مسعد يوسف 3

 امتحان أرمينيا يرفان الطبية احلكومية أمحد هباء الدين ديبان العلي 4

 امتحان روسيا احلكوميةموسكو الطبية  أمحد حازم فضيل 5

 أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية أمحد صاحل القاضي 6
ال حيق له دخول االمتحان قبل النجاح 

باثين عشر مقرراً استدراكيا لعدم 
 استيفاء شرط معدل الثانوية

 امتحان بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية أمحد علي احلسن  7

 امتحان روسيا الطبية احلكومية موسكو أمحد علي مظلوم 8

 امتحان روسيا موسكو الطبية احلكومية أمحد عماد الدين عبد الكرمي 9

 أمحد حممد فواز 10
أصفهان للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحان إيران

 روسيا أسرتاخان الطبية احلكومية أمحد حممود دقاق 11
ال حيق له دخول االمتحان قبل 

 استكمال املرحلة التوثيقية
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 امتحان كازاخستان كازاخستان الطبية الوطنية أقبانتيك جاقسيليقوفنا جولديـــبايفا 12

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا أجمد مسري باقي 13

 كتايبامتحان   روسيا كاباردينا بلقاريا احلكومية أيهم عبد الوهاب جروة 14

 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية باسل وهيب سطان 15

 امتحان بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية ثامر علي احلسن 16

 ثناء امحد كعده 17
مشهد للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية
 امتحان إيران

 امتحان روسيا توال احلكومية حبيب أمحد رحال 18

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية عليحسان عبيد الشيخ  19

 حسن حممد جحجاح 20
معهد الطب والصيدلة يف 

 تيميشورا
 امتحان رومانيا

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية حسني أمحد حسني 21

 امتحان السودان أم أدرمان اإلسالمية خالد سيف الدين العمري 22

 السودان سنار اهلل احملمدخالد عبد  23
ال حيق له دخول االمتحان قبل 

 استكمال املرحلة التوثيقية

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية خالد فاروق املواس 24

 أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية خلدون رياض اخللف 25
ال حيق له دخول االمتحان قبل النجاح 

استدراكيا لعدم باثين عشر مقرراً 
 استيفاء شرط معدل الثانوية

 امتحان بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية خليل حممد العايدي الربي 26

 امتحان روسيا موسكو الطبية احلكومية رامي حسن عبد الرمحن 27

 امتحان لبنان بريوت العربية رانيا أمحد رخا 28
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 امتحان بيالروسيا الطبية احلكومية البيالروسية ربيع إبراهيم شام 29

 تركيا اسطنبول رندا عماد الدين حامت 30
ال حيق هلا دخول االمتحان قبل 

 استكمال املرحلة التوثيقية

 امتحان روسيا نوفغورد احلكومية زاهر أمحد ضمريية 31

 امتحان رومانيا كارول دافيال زياد عدنان أمحد 32

 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية زين الدين عدنان عيسى 33

 زين العابدين صبحي كفا 34
مشهد للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية
 امتحان إيران

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم سليمان عمر آل عمو 35

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم شاريل بسام شقره 36

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم حسن املصطفى شيخو 37

 طريف عثمان عثمان آغا 38
نيكوالي )الطبية احلكومية 

 (تستيميتانو
 امتحان مولدافيا

 امتحان بلغاريا صوفيا عارف علي خضره 39

 عبد احلسيب غازي الدياب 40
مشهد للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية
 امتحان إيران

 امتحان روسيا ساراتوف الطبية احلكومية عبد الرمحن عبد املنعم رجنبال 41

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا عبد الرمحن حممود زمزم 42

 عبد اللطيف إبراهيم غزال 43
جيالن للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحان إيران

 روسيا الطبية احلكومية أسرتاخان عبد اهلل فرحان العبد اهلل 44
رد الطلب ملخالفة القوانني واألنظمة 

 النافذة

 امتحان بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية عثمان أمحد الويس 45
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 امتحان أرمينيا يرفان الطبية احلكومية عرفان أمحد جنم الدين سراج 46

 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي حممد سلوم 47

 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي حممد حمي الدين 48

 امتحان أوكرانيا بوكافينا الطبية احلكومية علي حممد منال عيسى 49

 امتحان مصر السادس من أكتوبر فائز حممود سفاف 50

 امتحان روسيا روستوف الطبية احلكومية فكتوريا سريغي بيليــبــينكو 51

 العيسىفيصل حسني  52
نيكوالي )الطبية احلكومية 

 (تستيميتانو
 امتحان مولدافيا

 امتحان أوكرانيا دونيتسك الطبية الوطنية قاسم حممد الزعيب 53

 امتحان أرمينيا يرفان الطبية احلكومية كيفورك قره بت مانوئيل 54

 امتحان بلغاريا املعهد الطيب فارنا لوائي علي معال 55

 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية ماجد محد الديري 56

 امتحان اجلزائر وهران ماجد هايل عزي 57

 امتحان أوكرانيا دونيتسك الطبية الوطنية مثىن نواف الصباغ احلجلي 58

 امتحان مصر السادس من أكتوبر حممد باسل أمحد ناصر 59

 امتحان باكستان لياقت للعلوم الطبية والصحية حممد حسون املالح 60

 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية حممد خالد حسن 61

 امتحان روسيا بنزا احلكومية حممد دحام اجلرب 62

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا حممد زاهر سامر األذن 63

 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية حممد عبد الرمحن املزروع 64

 حممد عبد الكرمي عبيد الباش  65
نيكوالي )الطبية احلكومية 

 (تستيميتانو
 امتحان مولدافيا
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 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا حممد مازن طاهر دعمش 66

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا حممد يزيد جهاد غبشه 67
ال حيق له دخول االمتحان قبل النجاح 

لعدم باثين عشر مقرراً استدراكيا 
 استيفاء شرط معدل الثانوية

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا حممود حسن أمحد 68

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا نايف خليف اجلمعه 69
ال حيق له دخول االمتحان قبل 
 استكمال وثائق إثبات اإلقامة

 امتحان روسيا ريزان الطبية احلكومية نوار شاهر نصر 70

 روسيا ياروسالفل الطبية احلكومية كندينوري حسن   71
ال حيق له دخول االمتحان قبل النجاح 

باثين عشر مقرراً استدراكيا لعدم 
 استيفاء شرط معدل الثانوية

 ياسر موسى الغرير 72
إيران للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية
 امتحان إيران

 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية حيىي حممد زكريا خلوف 73

 امتحان بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية يوشع فريد إبراهيم 74

 

 .طالب/  47 / :عدد املتقدمني لالمتحان

 .طالب/ 56/: املقبولنيعدد 

 .طالب/ 9: /عدد الذين ال حيق هلم دخول االمتحان

 وزير التعليم العالي                                                                                        
 

   عاطف الندافالدكتور                                                                               

 

 

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

        .االطالع وإجراء الالزممركز القياس والتقومي يرجى  -


