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 اجلمهورية العربية السورية

  

 

 
 

 وزارة التعليم العايل
 مديرية تعادل الشهادات   
ة دورة آذار نتائج دراسة طلبات التقدم لالمتحان التقويمي )الوطني( للشهادات الطبية غير السورية باختصاص الطب البشري من الدول العربية واألجنبي    

4102 
 النتيجة البلد اسم الجامعة   االسم الرقم
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية امحد رشاد العثمان  1
 امتحان روسيا روستوف الطبية احلكومية امحد علي حيدر  2
 امتحان روسيا موسكو الطبية امحد عماد الدين عبد الكرمي 3
 امتحان روسيا مسار الطبية احلكومية احلسن علي ملوك 4
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا احلسن فائز صندوق 5
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا احلسني فائز صندوق 6

 أوكرانيا سومي احلكومية ادلأمون عدنان أمحد 7
ال حيق لو دخول االمتحان قبل استكمال ادلرحلة 

  التوثيقية

 امتحان مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة إدريس وكاع األمحد  8
 امتحان أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية إميان دحام األمحد 9

 امتحان أرمينيا يرفان الطبية احلكومية أمحد هباء الدين ديبان العلي 10
 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية أمحد عماد الدين احلسن 11
 امتحان اليونان باترا أمحد زلمد مشس 12
 امتحان كتايب مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة أمحد زلمد عيد حساين 13
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا أرلد مسري باقي 14
 امتحان بيالروسيا غوميل الطبية احلكومية أنس حسن احلسن 15
 امتحان صربيا بلغراد باسم بسام األفندي 16
 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان بسام عبد الرمحن ادلطلك 17
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا بشار امحد عبد 18
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية تامر عيسى الطنيفر 19
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا ثائر ادىم شخاشريو 20
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا جعفر أمين الروماين 21

إيفانوفرانكوفسك الطبية  احلليم سيد يوسف جوان عبد 22
 احلكومية

 امتحان أوكرانيا



2 
 

 امتحان روسيا موسكو الطبية جيهان حنان شيخو 23

 روسيا تشوفاش احلكومية محادة مسري عبدو 24
ال حيق لو دخول االمتحان قبل تقدمي الشهادة 

 الثانوية

 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية محود عبد اهلل العليوي 25
 امتحان بلغاريا الطب البشري يف فارنا حيان شحاده يوسف سليمان  26
 امتحان أوكرانيا سومي احلكومية خزام امساعيل الفرج 27
 امتحان بيالروسيا البيالروسية الطبية احلكومية خلدون تركي حسن 28
 امتحان أوكرانيا لوغانسك الطبية احلكومية دحام زلمود عيسى 29
 امتحان أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية رامي ثابت سلوم 30
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا رامي صالح وسوف 31
 امتحان روسيا كوبان الطبية احلكومية رزان رضوان فاضل 32
 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية زاىد امحد االمحد احلسن 33

 شربوزكريا إبراىيم  34
جيالن للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحان إيران

 امتحان بيالروسيا غوميل الطبية احلكومية زىري ابراىيم احلسن العثمان 35
 امتحان رومانيا كارول دافيال زياد عدنان أمحد 36
 امتحان أرمينيا يرفان الطبية احلكومية سامر منذر عبدو 37
 امتحان أوكرانيا دونيتسك الطبية احلكومية العزيز النعموسعيد عبد  38

 أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان سليمان عمر آل عمو 39
ال حيق لو دخول االمتحان قبل استكمال ادلرحلة 

 التوثيقية

 سوسن أمحد الدايل 40
الشهيد هبشيت للعلوم الطبية 
 واخلدمات الصحية والعالجية

 امتحان إيران

 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية سيف الدين حنيفي محي 41
 امتحان روسيا رازان الطبية احلكومية شادي ناجي نوفل 42
 امتحان اليمن عدن ضياء زلمد امساعيل 43
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا طارق أمحد رياض شحنة 44
 امتحان روسيا الطبية احلكومية فارونج طارق عبد الناصر احلريري 45
 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية طالل علي سعود 46
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية عبد الباري عبد الرمحن زلمد 47
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 امتحان أذربيجان أذربيجان الطبية عبد الرمحن عدنان الفهد الغضبان 48
 امتحان مولدافيا للطب والصيدلة احلكومية عبد الرزاق زلمد الزين 49
 امتحان روسيا أسرتاخان الطبية احلكومية عبد اهلل فرحان العبد اهلل 50
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية عبد الناصر خليل العريف  51

 روسيا كريوف الطبية احلكومية عبد الوىاب حسن األمحد 52
موجبات ال حيق لو دخول االمتحان قبل تصحيح 

 اجلامعي القبول

 امتحان بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية عثمان أمحد الويس 53
 امتحان مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة عدنان جابر العلي 54
 امتحان أوكرانيا سومي احلكومية عدنان زلمود إبراىيم 55
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي مسري غازي 56
 امتحان بيالروسيا غرودنو الطبية احلكومية علي عبد احملسن العكوش  57
 امتحان روسيا كازان الطبية احلكومية علي زلمد االبراىيم  58
 امتحان روسيا بينزا احلكومية علي منذر امحد 59
 امتحان روسيا الشمال الغريب الطبية احلكومية عمار زياد احلاج كنجو 60
 امتحان روسيا بريم الطبية احلكومية عمار سامي زلمد 61
 امتحان اليمن ذمار عمار صالح اجلراد 62
 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية عمار عيسى عمر 63
 امتحان بيالروسيا فيتبسك الطبية احلكومية عمار فضل اسويد 64
 امتحان مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة عمار قاسم احلروب  65

 امتحان بلغاريا بلوفديف غازي زلمد عيد السالخ 66

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية غازي زلمد فيصل زلمد 67
 امتحان روسيا موردوفيا احلكومية فادي فريد احلاطوم 68
 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية فراس حسن شيخ األرض 69
 امتحان مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة فراس زلمد احملمد  70
 امتحان بيالروسيا غوميل الطبية احلكومية فرج زلمد احملمد 71

 روسيا روستوف الطبية احلكومية فكتوريا سريغي بيليــبــينكو 72
ال حيق ذلا دخول االمتحان قبل استكمال وثائق 

 اجلامعي إثبات اإلقامة وتصحيح موجبات القبول

 فواز امحد ادلصطفى  73
إيفانوفرانكوفسك الطبية 

 احلكومية
 امتحان أوكرانيا
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 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية فواز أمحد مشدين 74

 امتحان مولدافيا احلكومية للطب والصيدلة فيصل حسني العيسى 75

 امتحان روسيا صداقة الشعوب قاسم زلمد ادلصري 76
 امتحان أوكرانيا سومي احلكومية اخلطيبمازن عبد السالم  77
 امتحان روسيا تشوفاش احلكومية رلد وليد حبقو 78
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا زلمد امساعيل حسني  79
 امتحان مصر السادس من أكتوبر زلمد باسل أمحد ناصر 80
 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الوطنية زلمد بسام سعيد بكار 81
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية زلمد بكري خياط  82
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية زلمد رشاد عبد العزيز زلمد 83
 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية زلمد سعيد زلمد نزار احلصري 84
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية زلمد عبد الرمحن ادلزروع 85
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية زلمد عبد الكرمي احلمدو 86
 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية زلمد علي الصاحل 87
 امتحان روسيا كوبان الطبية احلكومية زلمد فاضل العجيل 88
 امتحان أوكرانيا سومي احلكومية زلمد فايز برادعي 89
 امتحان بيالروسيا غوميل الطبية احلكومية فؤاد ياسنيزلمد  90

 زلمد زلمود رسالن 91
أصفهان للعلوم الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحان إيران

 امتحان روسيا روستوف الطبية احلكومية زلمد نادر نصر الدين أصفري 92
 امتحان روسيا روستوف الطبية احلكومية زلمد نصر الدين أصفري 93
 امتحان أوكرانيا بوكافينا الطبية احلكومية زلمود حسن ىيكل 94
 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا مطيع فراس عبد الكرمي 95
 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان مهند فارس الشحف 96
 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية موسى حسني العسكر 97
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية ميالد خليل يوسف 98
 امتحان أرمينيا يرفان الطبية احلكومية نور ديبان علي 99
 امتحان روسيا موردوفيا احلكومية وائل خالد زلمد 100
 امتحان األردن العلوم والتكنولوجيا األردنية وائل عبدو السلوم 101
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 امتحان روسيا مسار الطبية احلكومية احلسن وائل ىويان 102
 امتحان روسيا مايكوب احلكومية التقنية ياسر موسى اللوش 103
 امتحان رومانيا الطب والصيدلة يف ياش ياسني زلمد داده 104
 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية حيىي زلمد زكريا خلوف 105

 

 طالب. 105عدد ادلتقدمني لالمتحان: 

 طالب. 100عدد ادلقبولني لالمتحان: 

 طالب. 5: الذين ال حيق ذلم دخول االمتحانعدد 

 

 وزير التعليم العالي                                                                               

        مالك محمد عليالدكتور  

 

 


