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      الجمهورية العربية السورية     
 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال

 مديرية تعادل الشهادات     

 

  

 

 

 

 

 لة من حم 2020لعام  تشرين الثانيدورة  الطبي الموحدنتائج دراسة طلبات المتقدمين لالمتحان 

 الشهادات الجامعية غير السورية 

 النتيجة البلد اسم الجامعة االسم الرقم

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا احمد عبد القادر العلي 1

 احمد عماد الدين عبد الكريم 2
موسكو الحكومية الطبية 

 األولى )ستشينوف(
 امتحان روسيا

 امتحان روسيا أستراخان الطبية الحكومية احمد محمود دقاق 3

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا الحسن فائز صندوق 4

 أحمد علي مظلوم 5
موسكو الطبية الحكومية 

 األولى )ستشينوف(
 امتحان روسيا

 امتحان أوكرانيا زاباروجيا الطبية الحكومية أنا العبد 6

 أنس صالح منذر 7
موسكو الحكومية للطب 

 وطب األسنان )أفداكيموفا(
 امتحان روسيا

 بشار عبد الرزاق عبود 8
دنيبروبتروفسك الطبية 

 الحكومية
 امتحان أوكرانيا

 امتحان روسيا بنزا الحكومية بشار نعمان محفوض 9

 امتحان روسيا تامبوف الحكومية بالل راتب غازي 10

 امتحان لبنان البلمند جوليان عيسى بشور 11

 امتحان أوكرانيا لفيف الطبية الوطنية حسام الدين عبد القادر الطيب 12

 حسان عبيد الشيخ علي 13
دنيبروبتروفسك الطبية 

 الحكومية
 امتحان أوكرانيا

 امتحان روسيا كازان الطبية الحكومية حسين عبد الرحيم حسين 14
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 امتحان روسيا تشوفاش الطبية الحكومية حمادة سمير عبدو 15

 امتحان روسيا روستوف الطبية الحكومية خليل إبراهيم الحنان 16

 خليل عدنان عثمان 17
الحكومية للطب موسكو 

 وطب األسنان )أفداكيموفا(
 امتحان روسيا

 امتحان روسيا أوليانوف الحكومية خليل غسان خليل 18

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا رافل ايمن البني 19

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا رامز حمدي الطير 20

 رائد حكمت الرفاعي 21

الطبية الشهيد بهشتي للعلوم 

والخدمات الصحية 

 والعالجية

 امتحان إيران

 امتحان أوكرانيا دونيتسك الطبية الحكومية رائد سليمان النصير 22

 ربيع إبراهيم شام 23
البيالروسية الطبية 

 الحكومية
 امتحان بيالروسيا

 امتحان لبنان البلمند سلوى غسان بللوز 24

 امتحان أوكرانيا وطب الفماألوكرانية للطب  سليمان عمر آل عمو 25

 امتحان األردن مؤتة سومر معين الزيدان 26

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا شادي محمد سهيل الصياد 27

 السودان العلوم الطبية والتكنولوجيا شذى نعيم السالمات 28
ال يحق لها دخول االمتحان وتطالب 

 بإعادة السنة السادسة كاملة

 المهاوشطه محمد  29
دنيبروبتروفسك الطبية 

 الحكومية
 أوكرانيا

ال يحق له دخول االمتحان لعدم 

 تحقق شرط معدل الثانوية

 امتحان بلغاريا صوفيا عارف علي خضره 30

 عبد الرزاق محمد الزين 31
الحكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا عبد الكريم محمد سوادي العويد 32

ال يحق له دخول االمتحان ويكلف 

بستة مقررات استدراكية لعدم تحقق 

 شرط االنتظام بالدوام

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا عبد هللا وفيق القوصي 33

 امتحان مولدافيا الدولية المستقلة عثمان عبد الرزاق المحمد 34

ال يحق له دخول االمتحان ويطالب  ماليزيا لنكولن عثمان عمر حسينو 35



3 
 

 بإعادة السنة السادسة كاملة

 أوكرانيا لوغانسك الطبية الحكومية علي عدنان الضللي 36
ال يحق له دخول االمتحان قبل 

 استكمال المرحلة التوثيقية 

 امتحان أوكرانيا بوكافينا الطبية الحكومية علي محمد منال عيسى 37

 امتحان روسيا بيرم الطبية الحكومية أحمد الزبديةعمار  38

 امتحان روسيا أستراخان الطبية الحكومية عمار عبد المنعم آدم 39

 امتحان أوكرانيا لوغانسك الطبية الحكومية غازي علي عثمان 40

 فادي عواد الكريف 41
دنيبروبتروفسك الطبية 

 الحكومية
 امتحان أوكرانيا

 امتحان مصر القاهرة غزالفرح محمد حسام  42

 امتحان اليمن صنعاء فيصل خالد العقاد 43

 امتحان أوكرانيا دونيتسك الطبية الحكومية قاسم محمد الزعبي 44

 ماهر فهمي كردي 45

كيالن للعلوم الطبية 

والخدمات الصحية 

 والعالجية

 امتحان إيران

 امتحان مصر السادس من أكتوبر محمد باسل أحمد ناصر 46

 امتحان أوكرانيا فينيتسيا الطبية الحكومية محمد خالد حسن/ والدته عمشه 47

48 
محمد خالد حسن/ والدته مريم 

 حسن
 امتحان السعودية كلية المعرفة للعلوم والتقنية

 امتحان رومانيا كارول دافيال محمد سمير العقاد 49

 امتحان أرمينيا يريفان الطبية الحكومية محمد شحاده العسالي 50

 محمد عبد الكريم عبيد الباش  51
الحكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحان مولدافيا

 امتحان مصر طنطا محمد قاسم الدهون 52

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا محمود حسن أحمد 53

 امتحان أوكرانيا بوكافينا الطبية الحكومية محمود حسن هيكل 54

 مرشد موسى المسالمه 55
دنيبروبتروفسك الطبية 

 الحكومية
 امتحان أوكرانيا

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا مهند دياب سعيد 56
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 امتحان روسيا أستراخان الطبية الحكومية موريس يوسف يازجي 57

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا ياسر أحمد عامر ماردينـــي 58

 اسماعيل ياسر تركي 59
موسكو الطبية الحكومية 

 األولى )ستشينوف(
 روسيا

ال يحق له دخول االمتحان قبل 

 استكمال المرحلة التوثيقية

 يحيــى زكريا يونس 60

شيراز للعلوم الطبية 

والخدمات الصحية 

 والعالجية

 امتحان إيران

 امتحان أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية يحيى محمد زكريا خلوف 61

 يزن غالب زويهد 62
مايكوب الحكومية 

 التكنولوجية
 امتحان روسيا

 .طالب / 62 / عدد المتقدمين لالمتحان:

 .طالب /56/المقبولين: عدد 

 .طالب 6لذين ال يحق لهم دخول االمتحان: عدد ا

والبحث ي التعليم العالر وزي                                                                   

 العلمي

   بسام إبراهيملدكتور ا                                                                      

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

        مركز القياس والتقويم يرجى االطالع وإجراء الالزم. -


