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      الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
 مديرية تعادل الشهادات

  

 

 

 

الوطين من محلة الشهادات اجلامعية غري السورية باختصاص طب لالمتحان نتائج دراسة طلبات املتقدمني 

 1029لعام  أيلولدورة  - األسنان

 النتيجة البلد اسم الجامعة االسم الرقم

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان ابراهيم خليل الفرحيات 1

 امتحان السعودية الفارايب ةكلي امحد بسام زعزع 2

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا امحد صابر مصري 3

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا اريج امحد عباس 4

 امتحان مصر احلديثة واالداباكتوبر للعلوم  اغيد صفوان مراد 5

 امتحان بلغاريا صوفيا إبراهيم حسن محادي املزيد 6

 اليمن العلوم والتكنولوجيا  بشرى فصيح الداود 7
حيق هلا دخول االمتحان لعدم حتقق  ال

 شرط اإلقامة

 امتحان السعودية كلية الفارايب بندر عمر شحادة 8

 امتحان مصر اكتوبر 6 حسن عبده سلهب 9

 امتحان االمارات عجمان حيان اجمد حرب 10

 امتحان السعودية كلية الفارايب خالد مجال الرفاعي 11

 امتحان السعودية كلية الفارايب خالد حممد وليد عرفات 12

 امتحان االمارات عجمان دعاء حممد نبيل املسكي 13

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية دنكو حممد حسني 14
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 امتحان مصر اجلامعة الربيطانية راما أمين الشامه 15

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا رامي بسام غيبه 16

 امتحان روسيا تشوفاش احلكومية  ربيع زهري أبو عسلي 17

 امتحان مصر أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب رهف امني دقو 18

 امتحان العراق كلية الرافدين رهف حممد سامر البيطار 19

 اليمن العلوم والتكنولوجيا رمي حممد خري اخلطيب 20
حيق هلا دخول االمتحان لعدم حتقق  ال

شرط اإلقامة ولعدم استكمال املرحلة 
 التوثيقية

 اليمن العلوم والتكنولوجيا دبساويسارة حممد أكرم  21
حيق هلا دخول االمتحان لعدم حتقق  ال

 شرط اإلقامة

 امتحان مصر اكتوبر 6 زياد سوكاينطارق حممد  22

 امتحان الصني هواجونغ للعلوم والتكنولوجيا عاصم عصام محدان 23

 امتحان روسيا بريم الطبية احلكومية عبادة صفوان ربيع 24

 امتحان روسيا ستافربول الطبية احلكومية عبد احلميد ميزر زيدان 25

 امتحان السعودية كلية الفارايب  عبد العزيز حسام عدي 26

 أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية عبد العزيز طالب النجار 27
ال حيق له دخول االمتحان قبل 
 استكمال وثائق إثبات اإلقامة

 امتحان اإلمارات عجمان عال فؤاد الزيدان 28

 امتحان أوكرانيا إيفانونفرانكوفسك الطبية احلكومية عمار حممد كنعان 29

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا حسباتغيث غسان  30
امتحان ويطالب مبراجعة مديرية تعادل 

 الشهادات

 امتحان االردن العلوم والتكنولوجيا االردنية فرح حممد أنس بركات 31
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 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا فرح حممد فاروق الكرمي 32

 امتحان أوكرانيا خاركوف الطبية الوطنية كريستينا معروف العساوده 33

 امتحان االمارات عجمان للعلوم والتكنولوجيا كنده جورج صلييب 34

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان ماهر فارس الشحف 35

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا حممد بسام حممد فاروق الكرمي 36

 مصر والتكنولوجيامصر للعلوم  حممد تيسري مصطفى رجائي التخني 37
امتحان ويطالب مبراجعة مديرية تعادل 

 الشهادات

 امتحان روسيا تفري الطبية احلكومية حممد صاحل اصطنبويل 38

 امتحان روسيا بينزا احلكومية حممد علي بو عجيب 39

 امتحان مصر املستقبل حممد فادي حممد علي احلليب 40

 امتحان روسيا تشوفاش احلكومية  حممد ماجد مليس 41

 بيالروسيا بيالروسيا الطبية احلكومية حممود أمحد العلي 42
ال حيق له دخول االمتحان قبل 

النجاح باثين عشر مقرراً استدراكياً 
 لعدم حتقق شرط معدل الثانوية

 مصر القاهرة معاذ سعيد عالوي 43
امتحان ويطالب مبراجعة مديرية تعادل 

 الشهادات

 امتحان روسيا كوبان الطبية احلكومية الشحفمعتصم فارس  44

 امتحان االردن العلوم والتكنولوجيا االردنية مالذ غسان الغالييين 45

 امتحان مصر جامعة فاروس باإلسكندرية مهند عبد املالك امتاز السباعي 46

 امتحان أوكرانيا األوكرانية للطب وطب األسنان موسى حسني عبد الرمحن 47

 امتحان رومانيا تيميشورا بشري جحجاحنوفل  48

 امتحان االمارات عجمان للعلوم والتكنولوجيا وسام جورج حداد 49
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 امتحان مصر أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب وسام علي شلهوم 50

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا يامن حممد خري الدين قومقلي 51
دخول االمتحان قبل  حيق له ال

 استكمال وثائق إثبات اإلقامة

 
 اً طالب 15: عدد املتقدمني. 
  اً طالب/ 51/عدد املقبولني. 
  طالب/ 6/عدد الطالب اللذين ال حيق هلم الدخول االمتحان. 

 

 

 وزير التعليم العالي                                                                                                         

 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                                                            

 

 

 

 

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

        .يرجى االطالع وإجراء الالزممركز القياس والتقويم  -


