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                  نتائج المتقدمين لالمتحان التقويمي )الوطني( للشهادات الطبية غير السورية باختصاص صيدلة من الدول العربية واألجنبية
 6102  تشرين األول  دورة

 النتيجة البلد اسم الجامعة االسم الرقم
 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة إبراهيم نديم عيسى 1

 أحمد علي كريمش 2
جامعة الطب والصيدلة 

 الحكومية "نيكوالي تيستيميتانو"
 امتحان مولدافيا

 امتحان أوكرانيا جامعة تيرنوبل الحكومية الطبية أحمد محمد بهاء الثلجة 3

 امتحان األردن اإلسراء عبد المنعم جمال الدين أسماء 4

 األردن األهليةعمان  محمد سكر أسماء 5
ال يحق لها دخول االمتحان لعدم 

 تحقق شرط اإلقامة

 امتحان أوكرانيا جامعة ايفانوفرانكوفسك أكرم هيثم عمران 6

 أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة اوس شفيق عثمان 7
ال يحق له دخول االمتحان قبل 

 استكمال المرحلة التوثيقية

 األردن العلوم التطبيقية الخاصة بسمه محمد نبيل الجندي 8
ال يحق لها دخول االمتحان لعدم 

 تحقق شرط اإلقامة

 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة ثامر محمد الحلو 9

 وتحجب النتيجة امتحان أوكرانيا الطبية الحكومية زاباروجيه جاد شفيق احمد 10

 امتحان أرمينيا جامعة يريفان الجكومية الطبية جان الياس دبانه 11

 امتحان أوكرانيا زاباروجيه الطبية الحكومية حسين  برهو العبد هللا 12

 امتحان روسيا أكاديمية بيرم الحكومية للصيدلة حسين عدنان الحاج علي 13

 احمد الفرج خالد 14
جامعة زاباروجيه الطبية 

 الحكومية
 امتحان أوكرانيا

 أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة خليل إبراهيم المصطفى 15
ال يحق له دخول االمتحان لعدم 

 تحقق شرط اإلقامة

 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة دانيه محمد فارس 16

 األردن األردنية دعاء محمد ياسين حجازي 17
ال يحق لها دخول االمتحان قبل 

 استكمال المرحلة التوثيقية

 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة رائد حسين وحود 18

 امتحان األردن األهليةعمان  رامي ميشيل اسحق 19

 امتحان األردن األردنية فاضل أنوررهام  20

 سامر مصطفى عباس 21
بيتاغورسك الحكومية أكاديمية 

 للصيدلة
 امتحان روسيا
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 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة شيار سراج خليل 22

 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة عبد الكريم رشيد رستم 23

 عبد الكريم ممدوح النقري 24
جامعة زاباروجيه الطبية 

 الحكومية
 امتحان أوكرانيا

 امتحان روسيا أكاديمية بيرم الحكومية للصيدلة عبد هللا محمد الزين 25

 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة علي داود خلو 26

 امتحان روسيا أكاديمية بيرم الحكومية للصيدلة عماد عدنان حريري 27

 امتحان أوكرانيا جامعة تيرنوبل الحكومية الطبية عمر دهام المحمد 28

 غيث أكرم العبد هللا 29
أكاديمية سان بيتربورغ 

 الحكومية
 امتحان روسيا

 امتحان األردن البترا فراس حسان عزيز اوغلي 30

 امتحان أرمينيا جامعة يريفان الحكومية الطبية فريج مارديروس ديرنيكوغسيان 31

 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة المك محمد يوسف 32

 لما منير سينو 33
كلية البترجي الطبية للعلوم 

 والتكنولوجيا
 وتحجب النتيجة امتحان السعودية

 امتحان أوكرانيا ا الطبية الحكوميةيزاباروج مازن حسون السليمان 34

 أرمينيا جامعة الهايبوساك محمد جهاد محمد ناصر داخل 35
/و 79استنادا للقرار رقم  امتحان

 وتعديله 2/11/2002تاريخ 

 امتحان روسيا أكاديمية بيرم الحكومية للصيدلة محمد حسين الحاج علي 36

 امتحان األردن اإلسراء محمد صديق محمد نافذ خالص 37

 محمود علي عبد هللا 38
أكاديمية موسكو الطبية 

 الحكومية
 امتحان روسيا

 روسيا الجامعة الشمالية الطبية مروان محمد طراد 39
رفض لمخالفة القوانين واألنظمة 

 النافذة

 امتحان روسيا أكاديمية بيرم الحكومية للصيدلة مصطفى عبد الكريم خدج 40

 امتحان أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة مضر عدنان فرج 41

 امتحان الباكستان جامعة كومل نعمى فؤاد عيسى 42

 امتحان أرمينيا جامعة يريفان الحكومية الطبية فاروق مصرينهاد محمد  43

 أوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة نواف محمد عارف اتبي بك 44
ال يحق له دخول االمتحان قبل 

استكمال وثائق إثبات اإلقامة وتقديم 
 شهادة  الكيمياء الصيدالنية

 نيفين محمد قصاص 45
جامعة الطب والصيدلة 

 الحكومية "نيكوالي تيستيميتانو"
 امتحان مولدافيا

 امتحان اليمن صنعاء عباس علي يارا محمد 46

 يحيى خالد الزعبي 47
جامعة الطب والصيدلة 

 الحكومية "نيكوالي تيستيميتانو"
 امتحان مولدافيا

 امتحان األردن األهليةعمان  يوسف سمير ازرق 48
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 / طالباً. 84عدد المتقدمين لالمتحان:/ 
 / طالب. 80عدد المقبولين لالمتحان:/ 

/ 7عدد الذين ال يحق لهم دخول االمتحان:/ 
 طالب.
 

 

 وزير التعليم العالي

 عاطف الندافالدكتور 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مركز القياس والتقويم يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


