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      الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
 مديرية تعادل الشهادات

 

  

 

 

 

 من محلة الشهادات اجلامعية غري السورية  1029لعام  شباطدورة  الطيب املوحدنتائج دراسة طلبات املتقدمني لالمتحان 

 النتيجة البلد اسم اجلامعة االسم الرقم

 امتحاف روسيا موسكو الطبية احلكومية الكرميامحد عماد الدين عبد  1

 امتحاف روسيا أسرتاخاف الطبية احلكومية امحد حممود دقاؽ 2

 امتحاف أرمينيا يريفاف الطبية احلكومية ارمني انرتانيك آرو 3

 امتحاف روسيا مسارا الطبية احلكومية احلسن علي ملوؾ 4

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا احلسن فائز صندوؽ 5

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا انتوين وائل عرنوؽ 6

 امتحاف روسيا ايروسالفل الطبية احلكومية إبراىيم مسعد يوسف 7

 أمحد أنور أبري 8
طهراف للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف

 امتحاف أرمينيا احلكوميةيريفاف الطبية  أمحد هباء الدين ديباف العلي 9

 امتحاف روسيا موسكو الطبية احلكومية أمحد حاـز فضيل 10

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية أمحد حسني احلسو 11

 امتحاف اليمن صنعاء أمحد عبد هللا العلوش 12

 أمحد علي دمحم علي 13
مشهد للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف
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 امتحاف روسيا موسكو الطبية احلكومية أمحد علي مظلـو 14

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية أنس دمحم رايض القاسم 15

 أمين دمحم علي زين 16
كاشاف للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا توفيق حامت اخلويل 17

 امتحاف روسيا فولغاغراد الطبية احلكومية جواف فاضل اخللف 18

 امتحاف روسيا توال احلكومية حبيب أمحد رحاؿ 19

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية حساف عبيد الشيخ علي 20

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية حسني أمحد حسني 21

 امتحاف السوداف أـ درماف اإلسالمية خالد سيف الدين العمري 22

 امتحاف السوداف سنار خالد عبد هللا احملمد 23

 امتحاف بيالروسيا البيالروسية الطبية احلكومية خلدوف تركي حسن 24

 امتحاف اجلزائر اجلزائر خليل دمحم طيفور 25

 رأفت فايز احملفوض 26
الطبية الروسية الوطنية للبحوث 

 والعلـو
 امتحاف روسيا

 امتحاف ىنغاراي البريت سيزنت جيورجي رضواف فواز حجازي 27

 امتحاف مصر القاىرة زاىر دمحم مجاؿ دقاؽ 28

 امتحاف أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم سليماف عمر آؿ عمو 29

 امتحاف أوكرانيا األوكرانية للطب وطب الفم شيخو حسن ادلصطفى 30

 امتحاف األردف العلـو والتكنولوجيا األردنية صبحيو خالد رشيد 31

 طريف عثماف عثماف آغا 32
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا
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 امتحاف بلغاراي صوفيا عارؼ علي خضره 33

 عبد احلسيب غازي الدايب 34
مشهد للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف

 عبد الرزاؽ دمحم الزين 35
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية الوطنية عبد الرزاؽ دمحم مسدوح 36

 امتحاف روسيا موردوفيا احلكومية عبد فواز الشيخ 37

 امتحاف مولدافيا ادلستقلةالدولية  عثماف عبد الرزاؽ احملمد 38

 امتحاف اإلمارات الشارقة عدانف دمحم نبيل اجلعفري 39

 امتحاف السوداف العلـو الطبية والتكنولوجيا عالء دمحم زاىر 40

 امتحاف أوكرانيا لفيف الطبية احلكومية علي دمحم امساعيل 41

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي دمحم سلـو 42

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية علي دمحم حمي الدين 43

 امتحاف أوكرانيا بوكافينا الطبية احلكومية علي دمحم منال عيسى 44

 امتحاف األردف العلـو والتكنولوجيا األردنية عمر دمحم محد 45

 امتحاف األردف العلـو والتكنولوجيا األردنية عمر دمحم طريف اللحاـ 46

 األردف العلـو والتكنولوجيا األردنية عمرو عصاـ بركات 47
ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل 
 استكماؿ واثئق إثبات اإلقامة

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا غاليو دمحم عبد الغفور عريوض 48

 امتحاف روسيا روستوؼ الطبية احلكومية فكتوراي سريغي بيليػػبػػينكو 49

 العيسى فيصل حسني 50
احلكومية للطب والصيدلة 

 )نيكوالي تستيميتانو(
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية الوطنية قاسم دمحم الزعيب 51
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 لبيب حممود خرماشو 52
شرياز للعلـو الطبية واخلدمات 

 الصحية والعالجية
 امتحاف إيراف

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية ماىر عواد الربغش 53

 امتحاف أوكرانيا دونيتسك الطبية الوطنية مثىن نواؼ الصباغ احلجلي 54

 امتحاف مصر السادس من أكتوبر دمحم ابسل أمحد انصر 55

 امتحاف أوكرانيا فينيتسيا الطبية احلكومية دمحم بساـ سعيد بكار 56

 امتحاف ابكستاف لياقت للعلـو الطبية والصحية دمحم حسوف ادلالح 57

 امتحاف أوكرانيا فينيتسيا الطبية احلكومية دمحم خالد حسن 58

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية دمحم خضر احلسو 59

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا دمحم زاىر سامر األذف 60

 دمحم عبد الكرمي عبيد الباش  61
احلكومية للطب والصيدلة 

 تستيميتانو()نيكوالي 
 امتحاف مولدافيا

 امتحاف أوكرانيا دنيربوبرتوفسك الطبية احلكومية دمحم غريب عيسى 62

 امتحاف مصر اإلسكندرية دمحم ميثم الروماين 63

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا حممود حسن أمحد 64

 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا مصطفى أمحد سكر 65

 امتحاف روسيا أسرتاخاف الطبية احلكومية يوسف ايزجيموريس  66

 مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا انيف خليف اجلمعو 67
ال حيق لو دخوؿ االمتحاف قبل 
 استكماؿ واثئق إثبات اإلقامة

 امتحاف روسيا ريزاف الطبية احلكومية نوار شاىر نصر 68

 امتحاف روسيا موردوفيا احلكومية ىاين منري قزما 69

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية وائل حممود برىـو 70
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 امتحاف مصر مصر للعلـو والتكنولوجيا ايسر أمحد عامر ماردينػػػي 71

 امتحاف أوكرانيا أوديسا الطبية الوطنية حيىي دمحم زكراي خلوؼ 72

 امتحاف األردف العلـو والتكنولوجيا األردنية حيىي نصر الدين الرتؾ 73

 

 

 .طالب/  37 / عدد ادلتقدمني لالمتحاف:

 ./ طالب31/ادلقبولني: عدد 

 .طالبنيلذين ال حيق ذلم دخوؿ االمتحاف: عدد ا

 

 وزير التعليم العايل                                                                                         
 

   بسام إبراهيمالدكتور                                                                                

 

 

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

- .         مركز القياس والتقومي يرجى االطالع وإجراء الالـز


