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      الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي
  مديرية تعادل الشهادات

  

    

 

   الوطني الطبي الموحدلالمتحان  من حملة الشهادات غير السورية أسماء المتقدمين 

  ٢٠١٤الدورة اإلضافية لعام 

 البلد اسم الجامعة   االسم الرقم

 روسيا الطبية احلكوميةموسكو  امحد عماد الدين عبد الكرمي 1

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا احلسن فائز صندوق 2

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا احلسني فائز صندوق 3

 مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة إدريس وكاع األمحد 4

 أوكرانيا دونيتسك الطبية الوطنية إميان دحام األمحد  5

 اليمن صنعاء  أمحد عبد اهللا العلوش 6

 روسيا موسكو الطبية احلكومية أمحد علي مظلوم 7

 أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية أمحد عماد الدين احلسن 8

 اليونان باترا أمحد حممد مشس 9

 مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة أمحد حممد عيد حساين 10

 أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية أمري معروف العساوده 11

 صربيا بلغراد باسم بسام األفندي 12

 أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية تامر عيسى الطنيفر 13

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا ثائر ادهم شخاشريو 14

 أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية مجعه ابراهيم اجلمعه 15

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا مجيل حممد صبحي إدليب 16
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 اليمن صنعاء  علي املطرحسان  17

 أوكرانيا دينيربوبرتوفسك الطبية الوطنية حسني علي األمحد العمران 18

 أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية محود عبد اهللا العليوي 19

 بلغاريا فارنا حيان شحاده يوسف سليمان  20

 باكستان داو للعلوم الصحية حيدر عدنان عزو 21

 السودان أم درمان اإلسالمية العمريخالد سيف الدين  22

 مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة خالد وكاع األمحد  23

 روسيا كوبان الطبية احلكومية رزان رضوان فاضل 24

 بيالروسيا غوميل الطبية احلكومية رنكني امحد داغلي 25

 أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية زاهد امحد االمحد احلسن 26

 روسيا ريزان الطبية احلكومية شادي ناجي نوفل 27

 أوكرانيا القرم الطبية احلكومية صاحل مهيدي الياسني 28

 مصر السادس من أكتوبر صائب بك حممد نصوح اجلنيدي 29

 روسيا فارونج الطبية احلكومية طارق عبد الناصر احلريري 30

 روسيا ستافربول الطبية احلكومية طالل علي سعود 31

 قرغيزيا أوش احلكومية عبد اللطيف حممود درويش 32

 أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية عبد الناصر خليل العريف  33

 بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية عثمان أمحد الويس 34

 مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة عدنان إبراهيم رشيد  35

 أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي مسري غازي 36

 بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية علي عبد احملسن العكوش  37

 أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي حممد حمي الدين 38

 روسيا بينزا احلكومية علي منذر امحد 39
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 روسيا الشمال الغريب الطبية احلكومية عمار زياد احلاج كنجو 40

 اليمن ذمار عمار صالح اجلراد 41

 أوكرانيا لوغانسك الطبية احلكومية غازي علي عثمان 42

 روسيا ستافربول الطبية احلكومية غازي حممد فيصل حممد 43

 مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة فيصل حسني العيسى 44

 روسيا صداقة الشعوب قاسم حممد املصري 45

 أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية ماهر عواد الربغش 46

 روسيا ستافربول الطبية احلكومية حممد سعيد حممد نزار احلصري 47

 أوكرانيا سومي احلكومية حممد فايز برادعي 48

 أوكرانيا بوكافينا الطبية احلكومية حممود حسن هيكل 49

 أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم مهند فارس الشحف 50

 أوكرانيا الطبية الوطنية دينيربوبرتوفسك موسى حسني العسكر 51

 أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية ميالد خليل يوسف 52

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا هاين ماهر مملوك 53

 باكستان الياقت للعلوم الطبية والصحية هديل عدنان عزو 54

 روسيا مايكوب احلكومية التقنية ياسر موسى اللوش 55

 أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية حيىي حممد زكريا خلوف 56

  .طالباً /  ٥٦ /عدد املتقدمني لالمتحان:

  وزير التعليم العالي                                                                                          
  

    محمد عامر الماردينيالدكتور             

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

         مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


