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      الجمهورية العربية السورية     

 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال
 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 من محلة  0202لعام  الثانيةالدورة  املوحد الصيدلةمتاا  نتائج دراسة طلبات املتقدمني ال

  الشهادات اجلامعية غري السورية

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 امتحان أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية امحد رفاعي عفوف 1

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا اسراء تيسري العساوده 2

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا اذلام وليد السعود 3

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية إسراء عصام األطرش 4

 شاىنيإميان دمحم األمني  5
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 األردنية
 امتحان األردن

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية إميان دمحم أبو راس 6

 األردن جامعة اإلسراء أمحد زلمود عكام 7
ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح 

 يف ستة مقررات استدراكية

 اذلند راجيف غاندي للعلوم الصحية أمحد يوسف الصور 8
ال حيق لو دخول االمتحان لعدم كفاية 

 الربانمج الدراسي

 امتحان اإلمارات جامعة عجمان أماين دمحم نبيل ادلسكي 9

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا أيهم عبد اللطيف ادلعاز 10

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية آالء قاسم الكود 11
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 امتحان أوكرانيا الوطنيةلفيف الطبية  بتول غيث العكش  12

 امتحان إيران مشهد للعلوم الطبية بتول مصطفى محاده 13

 بسمة دمحم بسام شنن 14
جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا
 امتحان مصر

 امتحان أوكرانيا لوغانسك الطبية احلكومية اتتياان فالدميري اليوسف 15

 امتحان كواب ىافاان تراب ابراىيم سللوف 16

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة حسني عدانن احلاج علي  17

 محد علي الطو 18
طاجكستان الطبية احلكومية 

 )أبو علي سينا(
 امتحان طاجكستان

 خالد بسام جورية 19
جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا
 امتحان مصر

 امتحان األردن جامعة الزيتونو األردنية خلدون شحود خلوف الصطيف 20

 امتحان اإلمارات كلية ديب للصيدلة دالل وردان حبال 21

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة رائد حسني وحود 22

 رشيد دمحم الصادق  23
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة رانس خليل حسني  24

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا القباين روال دمحم نزار 25

 امتحان اإلمارات جامعة عجمان رؤى دمحم الديري 26

 امتحان روسيا بيتاغورسك الطبية احلكومية رمي امحد حسانة  27

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة زاىر حسني وحود 28
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 مسعو إبراىيم دمحم 29
احلكومية للطب والصيدلة 

 تستيميتانو()نيكوالي 
 امتحان مولدافيا

 امتحان األردن جامعة اإلسراء ضياء أمحد صابوين 30

 امتحان األردن جامعة اإلسراء عبد القادر عبد الرمحن الويس 31

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية عبد الكرمي شلدوح النقري 32

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية عبد هللا محود قاسم 33

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة عبد هللا دمحم الزين 34

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة عبد الوايف عبود محيدة 35

 امتحان اليمن جامعة العلوم والتكنولوجيا عبدهللا جاسم العبدهلل 36

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا عبدهللا مسري خضره 37

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا السليمانعبري عادل  38

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة علي داود خلو  39

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة علي دمحم صقر  40

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية علياء موفق شحرور 41

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة عماد عدانن حريري 42

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية عمر أمحد حواره 43

 امتحان اإلمارات جامعة عجمان عمرو انصر قنبس 44

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية غريب عبد العلي 45

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا فاتن امساعيل احلمادي 46

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية فادي بشري العبود 47

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية فاطمة أمحد لباده 48
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 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا فاطمة دمحم حليس 49

 امتحان روسيا بيتاغورسك الطبية احلكومية فراس امحد حسانة  50

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا فريده دمحم سعيد احلناوي 51

 امتحان اجلزائر فرحات عباسجامعة  فوزية مبارك بن سعيد 52

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية فريوز دمحم بسام ملوحي 53

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة قاسم صاحل بوش 54

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية لطفية سامر التال 55

 امتحان اليمن جامعة العلوم والتكنولوجيا لني ابراىيم الفتيح  56

 امتحان رومانيا اوفيدوس كونستانسا لينا عدانن أمحد 57

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية مازن حسون السليمان 58

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة رلد الدين عبود محيدة  59

 امتحان روسيا مسارا الطبية احلكومية دمحم أنس كرمان 60

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية الرفاعيدمحم بدر مساعد عفا  61

 امتحان روسيا بريم احلكومية للصيدلة دمحم حسني حاج علي  62

 امتحان مصر جامعة االسكندرية دمحم عباس عبد السالم القصري 63

 امتحان أوكرانيا زاابروجيا الطبية احلكومية دمحم فاتح ىايس اعبيدو  64

 روسيا فارونج الطبية احلكومية شوحينودمحم كامل عبد الفتاح  65
ال حيق لو دخول االمتحان قبل النجاح 
ابثين عشر مقرراً استدراكياً لعدم حتقق 

 شرط معدل الثانوية

 امتحان مصر اجلامعة  األدلانية ابلقاىرة دمحم مهاب زكراي 66

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة دمحم ندمي احللواين  67
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 امتحان األردن جامعة العلوم التطبيقية اخلاصو بسام مرزوقودمحم نذير  68

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية دمحم وسيم مرعي ديل 69

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا دمحم ايسني مرعي ديل 70

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية دمحممعتز أديب تنبكجي 71

 امتحان األردن فيالدلفياجامعة  زلمود دمحم عليان 72

 امتحان األردن جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة مروان رشاد صلاري 73

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا مروة نوار احلمادي 74

 امتحان أوكرانيا الوطنية للصيدلة مصعب غازي البياعي 75

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية مطيعة عبدهللا الشيخ خالد 76

 امتحان األردن جامعة الزيتونة معاذ عيسى اخلالد 77

 امتحان مصر جامعة القاىرة مكرم انئل زيتوين 78

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا منال معاويو احلمد احملمد 79

 امتحان األردن جامعة اإلسراء انيف علي علي السيد 80

 نور مصطفى العجي 81
جامعة أكتوبر للعلوم احلديثة 

 واآلداب
 امتحان مصر

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية نوران عبد العزيز اخلضري 82

 نيفني دمحم قصاص 83
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان األردن جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ىبو خالد الزعيب 84

 امتحان لبنان اللبنانية الدوليةاجلامعة  ىبو مأمون طالب 85

 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا ىنادي عبد اذلادي الشويل 86
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 امتحان األردن جامعة فيالدلفيا ىيا مجال الزعيب 87

 امتحان األردن جامعة عمان األىلية يرفان حسن شاىني 88

 امتحان ليبيا جامعة مصراتة يوان دمحم علي 89

 ادلشاكليونس راضي  90
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 

 .طالب/  09 / عدد ادلتقدمني لالمتحان:

 ./ طالب78/ادلقبولني: عدد 

 .طالب 3لذين ال حيق ذلم دخول االمتحان: عدد ا

 

  والبا  العلي التعليم العايلوزير                                                                    
 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                             

 

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

        مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


