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نتائج المتقدمين لالمتحان التقويمي )الوطني( للشهادات الطبية غير السورية باختصاص صيدلة من الدول العربية 
  9102 آذاردورة واألجنبية 

 النتيجة البلد اسم الجامعة   االسم الرقم

 امتحان األردن الزٌتونة األردنٌة الجلٌل السمارةابتسام عبد  0

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة ابراهٌم بسام شعبان 2

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة ابراهٌم ندٌم عٌسى 3

 امتحان اٌران جامعة شٌراز ابراهٌم نوح حرٌك 4

 امتحان مصر عٌن شمس احمد صفوان الطواشً 5

 امتحان أوكرانٌا أكادٌمٌة دنٌبروبتروفسن الطبٌة احمد عبد الرزاق الطماس 6

 امتحان األردن العلوم التطبٌمٌة الخاصة أحمد دمحم العبد 7

 امتحان أرمٌنٌا جامعة ٌرٌفان الحكومٌة الطبٌة أرمان طاطٌوس طاطوسٌان 8

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة أسٌل عاطف حافظ 9

 امتحان أوكرانٌا سن الطبٌة الوطنٌةفجامعة اٌفانوفرانك أكرم هٌثم عمران 10

 امتحان روسٌا جامعة سمارا الطبٌة الحكومٌة ألماز علً العلٌوي الكزٌعً 11

 امجد لاسم هالل 12
أكادٌمٌة سانت بطرسبورغ الحكومٌة 

 للكٌمٌاء والصٌدلة
 امتحان روسٌا

 امتحان أوكرانٌا الوطنٌة للصٌدلةالجامعة  أنٌس أمٌل عوض 13

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة اوس شفٌك عثمان 14

 السعودٌة كلٌة دمحم المانع األهلٌة للعلوم الطبٌة اٌمان أكرم العمري 15
ال ٌحك لها دخول االمتحان لبل 

/ ممرر استدراكً لعدم 12اجتٌاز /
 تحمك شرط االعتمادٌة

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة ابو راساٌمان دمحم  16

 امتحان اإلمارات العٌن للعلوم والتكنولوجٌا اٌه غزوان كٌال 17

 امتحان األردن فٌالدلفٌا أٌهم عبد اللطٌف المعاز 18

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة بتول عبد الرحمن طٌفور 19

 امتحان أوكرانٌا الوطنٌة الطبٌةدانٌلو هالٌتسكً  لفٌف  بتول غٌث العكش 20

 امتحان الباكستان جامعة كومل بسام احمد الحماده 21

 امتحان األردن العلوم التطبٌمٌة الخاصة بسمة دمحم نبٌل الجندي 22
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 امتحان األردن الزرلاء بشرى دروٌش موسى 23

 امتحان مصر المستمبل بٌان بسام حنٌفه 24

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة بٌان دمحم توفٌك شاهٌن 25

 امتحان األردن فٌالدلفٌا بٌٌر مخائٌل توما 26

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة جمال حمٌدي األحمادي 27

 امتحان اإلمارات كلٌة دبً للصٌدلة جودي عمار نورهللا 28

 امتحان األردن اإلسراء حازم عبد المادر الصباغ 29

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجٌا حامد محً الدٌن شربن 30

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجٌا حسان دمحم ممصود 31

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌرم الحكومٌة للصٌدلة حسٌن عدنان الحاج علً 32

 حمد علً الطه 33
 جامعة طاجكستان الطبٌة الحكومٌة

 )أبو علً سٌنا(
 امتحان طاجكستان

 امتحان اإلمارات كلٌة دبً للصٌدلة دٌما موسى غانم 34

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة دٌنا نجم الدٌن حمو 35

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة رامه دمحم فادي بٌبرص 36

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة رائد حسٌن وحود 37

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة الشعاررشا دمحم بشار  38

 رشٌد دمحم الصادق 39
جامعة الطب والصٌدلة الحكومٌة 

 )نٌكوالي تستٌمتٌانو(
 امتحان ملدوفا

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة رناس خلٌل حسٌن 40

 امتحان األردن العلوم التطبٌمٌة الخاصة رنٌم دمحم كمال الدٌن جٌجاوي 41

 امتحان األردن عمان االهلٌة الخاصة رهف علً الجردي 42

 امتحان اإلمارات الشارلة روجٌن دمحم رمزي مصطفى 43

 امتحان مصر االسكندرٌة رٌم حسان شٌشكلً 44

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة زاهر حسٌن وحود 45

 امتحان األردن البترا زٌنة لاسم طافش 46

 امتحان األردن العلوم التطبٌمٌة الخاصة أدٌب لصاب ساره دمحم 47

 امتحان األردن فٌالدلفٌا ساره دمحم العبٌد 48

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌتاغورسن الحكومٌة للصٌدلة سامر مصطفى عباس 49

 امتحان األردن فٌالدلفٌا سماره جمال سورٌتً 50

 إبراهٌم دمحم سمعو 51
الحكومٌة جامعة الطب والصٌدلة 

 )نٌكوالي تستٌمتٌانو(
 امتحان ملدوفا

 امتحان األردن الزرلاء سمٌحه رائد بصل 52

 امتحان األردن الزرلاء سمٌه عبد هللا ٌوسف 53
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 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة شمس شعبان النبهان 54

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة شٌار سراج خلٌل 55

 امتحان األردن اإلسراء أحمد صابونًضٌاء  56

 امتحان روسٌا الجامعة الروسٌة للصدالة بٌن الشعوب عائشة دمحم رشٌد رشٌد 57

 امتحان األردن العلوم التطبٌمٌة الخاصة عائشه دمحم الخلف 58

 امتحان األردن الزٌتونة األردنٌة عبد الحسٌب سمٌر كٌالنً 59

 األردن اإلسراء عبد المادر عبد الرحمن الوٌس 60
ال ٌحك له دخول االمتحان لبل 

 / ممرر استدراك12ًاجتٌاز /

 امتحان روسٌا جامعة فولغوغراد الحكومٌة الطبٌة عبد المادر فرٌد دمحم شٌخً 61

 امتحان صربٌا جامعة بلغراد عبد الكافً سمعو دمحم 62

 امتحان أوكرانٌا جامعة زاباروجٌا الطبٌة الحكومٌة عبد الكرٌم ممدوح النمري 63

 امتحان أوكرانٌا سن الطبٌة الوطنٌةفجامعة اٌفانوفرانك عبد اللطٌف بطمان الحماد 64

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌرم الحكومٌة للصٌدلة عبد هللا دمحم الزٌن 65

 امتحان الباكستان جامعة كومل عبد هللا دمحم العلوه 66

 امتحان أوكرانٌا الطبٌة الحكومٌة جامعة زاباروجٌا عبد هللا دمحم سنكري 67

 عبد هللا دمحم ملهم الحلبً 68
جامعة الطب والصٌدلة الحكومٌة 

 )نٌكوالي تستٌمتٌانو(
 امتحان ملدوفا

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة عبد المعطً عبود حمٌدة 69

 امتحان األردن فٌالدلفٌا عبد الهادي سعٌد زكار 70

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة دمحم البماعً عبد الهادي 71

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة عبد الوافً عبود حمٌدة 72

 امتحان اٌران جامعة طهران عبٌر عبد هللا الضرٌر 73

 امتحان أوكرانٌا جامعة زاباروجٌا الطبٌة الحكومٌة علً حسٌن حسٌن 74

 امتحان أوكرانٌا الوطنٌة للصٌدلةالجامعة  علً داود خلو 75

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌرم الحكومٌة للصٌدلة علً دمحم صمر 76

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة علٌاء موفك شحرور 77

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌرم الحكومٌة للصٌدلة عماد عدنان حرٌري 78

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة عماد دمحم خلٌل 79

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة عمر أحمد حواره 80

 امتحان األردن الشرق األوسط عمر أحمد صابونً 81

 امتحان األردن الزٌتونة األردنٌة غالٌه عدنان الصالحانً 82

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة غرٌب عبد العلً 83

 امتحان األردن والتكنولوجٌا األردنٌةالعلوم  غٌث عزام السباعً 84
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 امتحان األردن فٌالدلفٌا فاتن اسماعٌل الحمادي 85

 األردن فٌالدلفٌا فاطمة دمحم حلٌس 86
ال ٌحك لها دخول االمتحان لبل 

/ ممررات لعدم تحمك شرط 6اجتٌاز /
 اإللامة

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة فاٌز مطر فرج الروله 87

 امتحان مصر عٌن شمس فراس دمحم االبٌض 88

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة فراس دمحم فداء الفٌصل 89

90 
فريج مارديروس 

 ديرنيكوغسيان
 امتحان أرمٌنٌا جامعة ٌرٌفان الحكومٌة الطبٌة

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌرم الحكومٌة للصٌدلة لاسم صالح بوش 91

 امتحان السعودٌة البترجً للعلوم الصحٌةكلٌة  لما منٌر سٌنو 92

 امتحان الٌمن العلوم والتكنولوجٌا لٌن ابراهٌم الفتٌح 93

 امتحان األردن البترا مارٌه هٌثم عثمان 94

 امتحان أوكرانٌا جامعة زاباروجٌا الطبٌة الحكومٌة مازن حسون السلٌمان 95

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة مجد الدٌن عبود حمٌدة 96

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة دمحم بدر مساعد عفا الرفاعً 97

 أرمٌنٌا جامعة الهاٌبوسان دمحم جهاد دمحم ناصر داخل 98
استنادا ألحكام المرار  امتحان

 2006/ و لعام 77الوزاري رلم /

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌرم الحكومٌة للصٌدلة دمحم حسٌن حاج علً 99

 امتحان األردن البترا دمحم حٌان دمحم رٌاض الكردي 100

 امتحان أوكرانٌا جامعة اودٌسا الحكومٌة الطبٌة دمحم رمضان العبد الرحمن 101

 امتحان مصر المنصورة دمحم صالح دمحم حسام النحاس 102

 امتحان األردن اإلسراء دمحم صدٌك دمحم نافذ خالص 103

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة الجابردمحم فؤاد  104

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة دمحم ماهر االحدب 105

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة دمحم دمحم سعد الفٌصل 106

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة دمحم معتز ادٌب تنبكجً 107

 امتحان األردن التطبٌمٌة الخاصةالعلوم  دمحم نذٌر بسام مرزوله 108

 امتحان األردن فٌالدلفٌا دمحم ٌاسٌن مرعً دلً 109

 محمود علً عبد هللا 110
 األكادٌمٌة الحكومٌة الطبٌة/موسكو

 سٌتشٌنوف
 امتحان روسٌا

 امتحان األردن الزٌتونة األردنٌة محمود دمحم الحصوه 111

 امتحان األردن فٌالدلفٌا محمود دمحم علٌان 112

 امتحان مصر عٌن شمس مروه عبد اإلله السلمٌنً 113

 امتحان األردن فٌالدلفٌا مروه نوار الحمادي 114
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 امتحان مصر عٌن شمس مرٌم عبد العزٌز سعٌد 115

 امتحان روسٌا أكادٌمٌة بٌرم الحكومٌة للصٌدلة مصطفى عبد الكرٌم خدج 116

 امتحان أوكرانٌا للصٌدلةالجامعة الوطنٌة  مصعب غازي البٌاعً 117

 امتحان األردن البترا معاذ عبد المنعم لاطرجً 118

 امتحان األردن العلوم التطبٌمٌة الخاصة معاذ دمحم ضٌاء األٌوبً 119

 امتحان األردن البترا مهران دمحم غسان ٌوسف 120

121 
موده دمحم الطٌلونً الشهٌر 

 بالسنكري
 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة

 امتحان أوكرانٌا جامعة ترنوبل الوطنٌة الطبٌة موسى إسماعٌل حسٌن 122

 الٌمن العلوم والتكنولوجٌا مٌرنا دمحم حسان الرٌس 123
لعدم ال ٌحك لها دخول االمتحان 

المرحلة  تحمك شرطً اإللامة و
 التوثٌمٌة

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة نادٌه عماد صباغ 124

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة نجوى سمٌر لطش 125

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة نجوى عبد المؤمن الحلوانً 126

 امتحان أرمٌنٌا جامعة ٌرٌفان الحكومٌة الطبٌة نهاد دمحم فاروق مصري 127

 امتحان األردن البترا نور الهدى دمحم سعٌد دعبول 128

 امتحان األردن الزٌتونة األردنٌة فتوحنور الهدى ٌاسٌن  129

 امتحان مصر عٌن شمس نور عبد العزٌز سعٌد 130

 امتحان اإلمارات عجمان نور دمحم سعٌد البابا 131

 األردن عمان األهلٌة الخاصة نورا عبد الرحمن طٌفور 132
ال ٌحك لها دخول االمتحان لبل 

 استكمال المرحلة التوثٌمٌة

 لصاصنٌفٌن دمحم  133
جامعة الطب والصٌدلة الحكومٌة 

 )نٌكوالي تستٌمتٌانو(
 امتحان ملدوفا

 امتحان رومانٌا جامعة اورادٌا هادي ٌوسف خضرة 134

 امتحان مصر حلوان هاشم غسان الخباز 135

 امتحان أوكرانٌا الجامعة الوطنٌة للصٌدلة هانً توفٌك انطكلً 136

 امتحان مصر عٌن شمس هانً محمود الخطاب 137

 امتحان اإلمارات كلٌة دبً للصٌدلة للبنات هبه عبد الكرٌم الحبال 138

 امتحان األردن العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة هداٌه دمحم توفٌك شاهٌن 139

 امتحان األردن فٌالدلفٌا هنادي عبد الهادي الشولً 140

 امتحان مصر مصر للعلوم والتكنولوجٌا هٌفناز دمحم علً 141

 امتحان لٌبٌا الزاوٌة وفا مأمون الٌونس 142

 امتحان األردن فٌالدلفٌا وئام عماد نصرهللا 143

 امتحان األردن فٌالدلفٌا ٌارا دمحم الخالد جانسٌز 144
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 امتحان الٌمن صنعاء ٌارا دمحم عباس 145

 ٌحٌى خالد الزعبً 146
جامعة الطب والصٌدلة الحكومٌة 

 )نٌكوالي تستٌمتٌانو(
 امتحان ملدوفا

 امتحان األردن عمان األهلٌة الخاصة ٌحٌى محً الدٌن شربن 147

 

 
 / طالباً. 147عدد المتمدمٌن لالمتحان:/       
ً /    142عدد الممبولٌن لالمتحان:/            .طالبا
 .طالب/ 5عدد الذٌن ال ٌحك لهم دخول االمتحان:/       

 

  

 وزير التعليم العالي                          

 الدكتور بسام ابراهيم                           

 

 

 

 

 ٌرجى االطالع والنشر على المولع االلكترونً.مدٌرٌة العاللات العامة واإلعالم:    -نسخة إلى:                

 مركز المٌاس والتموٌم: ٌرجى االطالع وإجراء الالزم.    -        


