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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 

 المادة المحاولة تأريخه رقم الكتاب البلد اسم الكلية االسم ت

 نظري 2محاولة  06/09/2015 26097 الهند راجيف غاندي ابتهال حسن فالح 1

 نظري وعملي 1محاولة  18/03/2019 7239 االردن البترا ابتهال محمد حسن 2

 نظري وعملي 1محاولة  09/09/2019 22756 االردن فيالدلفيا ابراهيم احمد عبيد جاسم 3

 عملي فقط 4محاولة  30/09/2018 26178 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة ابراهيم عبد هللا ابراهيم 4

 نظري وعملي 1محاولة  13/06/2019 15005 الهند راجيف غاندي ابراهيم فؤاد سويدان 5

6 

خاركوف الوطنية  ابراهيم كاظم محمد

 للصيدلة

 4محاولة  11/10/2017 25849 أوكرانيا
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  03/09/2019 22094 االردن البترا ابراهيم محمد رشيد 7

 نظري وعملي 1محاولة  05/04/2017 8864 اليمن الملكة اروى محمود صالحابراهيم  8

 عملي ونظري 2محاولة  25/09/2017 23924 الهند راجيف غاندي ابراهيم هالل لطيف 9

10 

ابو القاسم مازن قاسم 

 06/11/2019 29425 االردن الزيتونة االردنية محمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

11 

ابو بكر عبد الرحمن 

 فياض
 07/04/2015 12336 األردن الزيتونة

 3محاولة 
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  17/07/2019 17842 االردن فيالدلفيا ابو بكر فالح حلو 12

 نظري وعملي 1محاولة  13/01/2020 753 الهند راجيف غاندي اثير جمعة صبر 13

14 
 اثير عبد الكريم احمد

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 26014 أوكرانيا

20/10/2016 

 2محاولة 
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  21/10/2019 27571 الهند اجاريا نكرجونا احسان اسعد جابر عبدان 15

 نظري  4محاولة  28/02/2018 6986 الهند راجيف غاندي احمد ابراهيم خلف 16

 عملي فقط 3محاولة  20/06/2019 15650 الهند راجيف غاندي احمد ابراهيم رمضان 17

 احمد احسان علي 18

 اوكرانيا الجامعة االنسانية الدولية

1938 27/01/2019 

 2محاولة 
 عملي ونظري 

 نظري 3محاولة  29/10/2017 27735 الهند اجاريا نكرجونا احمد احسان قحطان 19

 نظري وعملي 1محاولة  08/01/2018 694 الهند راجيف غاندي احمد اركان عجالن 20

 عملي ونظري 3محاولة  26/11/2017 30994 اذربيجان اذربيجان الطبية ازاد احمد احمد 21

 احمد اكرم عرب خضر 22

JILIN 

UNIVERSITY 09/09/2019 22901 الصين 

 2محاولة 

 نظري 

 عملي ونظري 3محاولة  12/11/2017 29344 الهند راجيف غاندي احمد اكرم عواد 23

24 

احمد انور عبد الوهاب 

 17/12/2019 33561 االردن االسراء تاحعبد الف

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  19/02/2018 5899 الهند راجيف غاندي احمد اياد عبد الزهرة 25

26 

خاركوف الوطنية  احمد بالسم عدنان

 للصيدلة

 06/08/2015 22900 أوكرانيا

 3محاولة 
 عملي ونظري

 نظري وعملي 2محاولة  06/05/2018 13685 الهند مهاريشي احمد توفيق يحيى 27

 نظري 4محاولة  08/08/2016 18396 الهند راجيف غاندي احمد ثامر جاسم 28

 نظري 3محاولة  26/04/2017 11132 األردن عمان االهلية الخاصة احمد جاسم محمد 29

 عملي ونظري 2محاولة  09/10/2018 27372 الهند راجيف غاندي احمد جمال وهيب 30

 نظري وعملي 1محاولة  24/12/2019 34326 الهند بونا احمد حسين علي جاسم 31

 نظري وعملي 1محاولة  10/04/2019 9377 الهند اجاريا نكرجونا احمد حشمت علي اكبر 32



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date 2020/   6   /4التاريخ:        

2 
 

 

REPUBLIC OF IRAQ 
Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 
University Of Baghdad 

College Of Pharmacy 
Foreign Pharmacy Graduate 

Examination committee 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 عملي ونظري 2محاولة  30/09/2018 26084 الهند راجيف غاندي احمد حلمي عباس 33

 نظري  2محاولة  08/07/2019 17099 الهند اجاريا نكرجونا احمد حيدر رزاق 34

 نظري 3محاولة  04/05/2017 11797 األردن البترا احمد خالد اسماعيل 35

 نظري وعملي 1محاولة  12/05/2019 12023 االردن عمان العربية احمد خالد حسن  36

 ري نظ 4محاولة  08/08/2018 21791 االردن عمان االهلية الخاصة احمد خالد شاحوذ 37

 عملي فقط 4محاولة  12/10/2017 26035 اذربيجان اذربيجان الطبية احمد خالد كاظم 38

39 
 احمد خضير علي

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 33377 أوكرانيا

22/11/2015 

 2محاولة 
 عملي ونظري

40 

احمد خليل ابراهيم 

 16/09/2019 23585 الهند راجيف غاندي حمادي

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  29/04/2018 13034 الهند راجيف غاندي احمد زينل جميل 41

 عملي ونظري 3محاولة  19/09/2018 25186 الهند راجيف غاندي احمد ساطع طه 42

 نظري  2محاولة  04/09/2019 22337 اوكرانيا الوطنية للصيدلة احمد سالم علي ابراهيم 43

 عملي ونظري 2محاولة  16/11/2017 30034 الهند يراجيف غاند احمد سعدون صبري 44

 نظري وعملي 1محاولة  09/01/2020 564 االردن االسراء احمد سالم زكم 45

46 

 احمد شاهر احمد

Huazhong 

University of 

Science and 

Technology 24/12/2018 34697 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  03/08/2016 17899 اوكرانيا لطبيةفينتيسا الوطنية ا احمد صبيح دهش 47

 نظري 2محاولة  02/01/2018 6 الهند راجيف غاندي احمد صفوك ياور 48

 نظري 3محاولة  29/12/2015 36697 الهند بونا احمد صالح عبد الجبار 49

50 

احمد ضياء طعمة 

 09/10/2019 26440 االردن البترا حمادي

 1محاولة 

 لينظري وعم

 نظري 3محاولة  21/08/2017 21154 الهند R.T.M.Nagpur احمد طارق حسن 51

 نظري وعملي 2محاولة  31/07/2019 19067 الهند راجيف غاندي احمد طالب هاشم جايد 52

53 

الجامعة الوطنية الطبية  احمد طه حميد عبود

في فينيتسا )جامعة 

 بيراغوف الطبية (

 2محاولة  02/11/2016 27564 أوكرانيا

 نظري 

 نظري وعملي 1محاولة  08/02/2017 3495 الهند راجيف غاندي احمد عامر شفيق 54

 نظري وعملي 1محاولة  17/07/2018 19763 الهند راجيف غاندي احمد عامر عبد المجيد 55

 نظري 3محاولة  08/08/2017 20045 الهند راجيف غاندي احمد عباس عاتي 56

57 

عبد احمد عبد االمير 

 28/01/2020 2408 الهند راجيف غاندي الحسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  30/01/2020 2671 الهند راجيف غاندي احمد عبد االمير عطوان 58

59 

احمد عبد الجبار شاحوذ 

 13/10/2019 26767 االردن عمان العربية فدعوس

 1محاولة 

 نظري وعملي

60 

يع احمد عبد السالم رب

 17/09/2018 24934 االردن الزيتونة سعيد

 2محاولة 
 نظري 

61 

خاركوف الوطنية  احمد عبد الكريم كاطع

 للصيدلة

 28/08/2016 20576 أوكرانيا

 5محاولة 
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  13/02/2020 3960 الهند العثمانية احمد عالء الدين نوري 62

 نظري   3محاولة  31/08/2015 25409 اليمن صنعاء احمد عالء حسين  63
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 عملي ونظري 3محاولة  13/06/2018 17038 الهند راجيف غاندي احمد عالء محمد  64

 عملي ونظري 2محاولة  14/11/2017 29748 الهند راجيف غاندي احمد علي طه 65

 نظري وعملي 1محاولة  06/10/2019 25887 االردن االسراء احمد علي مهدي صالح 66

 نظري  3محاولة  20/03/2019 7421 االردن االسراء حمد عمر عليا 67

 نظري وعملي 1محاولة  08/09/2019 22530 الهند راجيف غاندي احمد عمران موسى 68

 نظري وعملي 1محاولة  17/09/2019 23687 االردن عمان االهلية الخاصة احمد غسان صالح احمد 69

 احمد فارس خليل صالح 70

JILIN 

UNIVERSITY 11/09/2019 22985 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري   2محاولة  14/08/2018 22410 الهند راجيف غاندي احمد فاروق رفعت 71

 نظري 4محاولة  25/01/2017 2226 الهند راجيف غاندي احمد فاضل غيدان  72

 وعملينظري  1محاولة  21/11/2018 31594 الهند راجيف غاندي احمد فالح حسن 73

 نظري   3محاولة  17/05/2015 15759 االردن فيالدلفيا احمد قحطان عبد الستار 74

75 

 3محاولة  24/10/2016 26405 األردن الزيتونة احمد كاظم بدن
 نظري

 عملي ونظري 3محاولة  11/05/2017 12397 الهند راجيف غاندي محمد احمد كاظم 76

 نظري وعملي 1محاولة  13/09/2018 26858 نداله راجيف غاندي احمد كامل صكبان 77

 احمد كريم محمد جرو 78

Savitribai Phule 

Pune University 24/10/2019 28164 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  16/02/2020 4199 مصر القاهرة احمد كمال قاسم 79

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2019 25977 االردن فيالدلفيا احمد ماجد عدنان احمد 80

81 

احمد ماجد محمد حسين 

 04/11/2019 29290 االردن االسراء مجيد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي  2محاولة  19/09/2018 25188 الهند راجيف غاندي احمد محسن نايف 82

 ظرين 3محاولة  24/10/2017 27373 اذربيجان اذربيجان الطبية احمد محمد سعيد 83

 احمد محمد محسن خليف 84

National 

University of 

Pharmacy 31/10/2019 28849 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  09/12/2019 32824 االردن االسراء احمد محمد هاشم مجيد 85

 ظرين 3محاولة  22/07/2018 20203 االردن عمان االهلية الخاصة احمد محمود باقر 86

 احمد محمود فرج كريش  87

BOGOMOLETS 

NATIONAL 

MEDICAL 

UNIVERSITY 10/10/2019 26666 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  09/09/2019 22747 االردن عمان االهلية الخاصة احمد مضر حسن حسين 88

 احمد مفيد احمد جميل 89

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 30/09/2019 25146 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 2محاولة  24/10/2017 27370 الهند راجيف غاندي احمد مكي خضير 90

 نظري 4محاولة  07/08/2017 19812 األردن االسراء احمد موفق خليفة 91

 عملينظري و 1محاولة  15/12/2019 33374 االردن عمان العربية احمد نجم عبد هللا ساكن 92

93 
 احمد نوح قاسم

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 20/08/2015 24344 اوكرانيا

 3محاولة 
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  09/01/2020 563 الهند راجيف غاندي احمد هادي فهد 94
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 نظري وعملي 1محاولة  03/12/2019 32399 الهند راجيف غاندي احمد وصفي حسن حمود 95

 نظري وعملي 1محاولة  27/05/2019 13566 الهند جيف غانديرا احمد وليد خالد 96

 نظري وعملي 1محاولة  25/01/2017 2230 الهند راجيف غاندي اركان صالح عباس 97

98 

اروى خليل خضير 

 24/10/2019 28166 االردن العلوم التطبيقية الخاصة حسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 3محاولة  18/07/2016 16978 اذربيجان اذربيجان الطبية اريان سيروان حميد 99

 نظري وعملي 1محاولة  22/12/2019 34050 االردن جامعة عمان العربية اريج جمال زعين رحيم 100

 نظري وعملي 1محاولة  19/02/2018 5895 الهند راجيف غاندي اريج سعد فاضل  101

 نظري وعملي 1محاولة  01/10/2019 25496 االردن فيالدلفيا اسام صالح علي حسين 102

103 

خاركوف الوطنية  اسامة باسم ابراهيم

 للصيدلة

 1محاولة  09/08/2015 22892 أوكرانيا

 نظري وعملي

104 
 اسامة باسم ابراهيم 

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 أوكرانيا

22892 09/08/2015 

 2محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  24/09/2018 25499 االردن فيالدلفيا اسامة زيد طارق 105

 نظري وعملي 1محاولة  14/08/2018 22435 االردن العلوم التطبيقية الخاصة اسامة عبد احمد 106

 نظري وعملي 1محاولة  31/10/2019 28868 االردن فيالدلفيا اسامة عدنان وسام احمد 107

 نظري 3محاولة  13/09/2018 24686 الهند راجيف غاندي اسامة قيس عبد القادر 108

109 
 العلوم التطبيقية الخاصة اسامة نزار حمد

 23/05/2019 13230 االردن

 2محاولة 
 نظري 

 عملي ونظري 2محاولة  19/02/2017 4352 ليبيا جامعه الزاويه اسامه غفار عبادي 110

 اساور ظافر حميد حسن 111

مصر للعلوم 

 05/09/2019 22510 مصر والتكنولوجيا

 1حاولة م

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  12/04/2016 9869 مصر المستقبل اسراء بشير عايد 112

 نظري وعملي 1محاولة  31/10/2019 28823 االردن عمان االهلية الخاصة اسراء عادل محمد احمد 113

 نظري وعملي 1محاولة  17/05/2017 12983 األردن عمان االهلية الخاصة اسراء عبد الرضا عباس 114

 نظري 3محاولة  26/10/2017 27645 األردن البترا اسراء عبد الغني شيت 115

 نظري وعملي 1محاولة  12/03/2018 8250 االمارات كلية دبي للصيدلة اسراء عبد الكريم مجيد  116

 نظري وعملي 1محاولة  05/04/2017 8865 األردن الزيتونة اسراء عبد الواحد دقماق 117

 اسعد اياد جابراسعد 118

National 

University of 

Pharmacy 29/09/2019 25099 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري   3محاولة  10/06/2018 16689 الهند راجيف غاندي اسالم عامر محمد بسيم 119

 نظري وعملي 1محاولة  03/09/2019 21981 ليبيا جامعة طرابلس اسماء فالح حسن 120

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2019 25973 االردن البترا اسيا اميد جليل 121

 اسيا مجيد فرج 122

موردوفيا الوطنية 

 01/10/2018 26354 روسيا الحكومية 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 3محاولة  05/03/2018 7565 اليمن الملكة اروى  اسيد صالح حسن 123

 نظري 4محاولة  12/11/2017 29340 األردن فيافيالدل اسيل صباح محمد 124

 عملي فقط 2محاولة  23/07/2019 18249 االردن فيالدلفيا اسيل غالب طالب 125

 نظري وعملي 1محاولة  13/01/2020 744 االردن اليرموك اشرف حمودي يوسف 126

 لينظري وعم 2محاولة  18/07/2019 17966 االردن فيالدلفيا اصالة نصرت علي 127

 نظري وعملي 1محاولة  09/10/2019 26349 االردن الزيتونة االردنية اطياف جمال حسين 128

 عملي ونظري 4محاولة  01/07/2018 18247 الهند راجيف غاندي اكرم عامر حاكم 129
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 نظري   3محاولة  04/04/2019 8422 االردن البترا اكرم عبد الرحيم خروع 130

131 

ن اكرم فليح عبد الحس

 مهدي

SAM 

HIGGINBOTTOM 

UNIVERSITY 04/08/2019 19351 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  25/10/2017 27554 الهند راجيف غاندي اكرم قاسم فرهود 132

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2018 26856 االردن االسراء اكرم نزار محمد  133

 نظري  2محاولة  02/05/2019 11324 االردن البترا االء احمد رؤوف 134

 نظري وعملي 1محاولة  05/02/2020 3197 االردن االسراء االء شامل حامد 135

 نظري  2محاولة  05/12/2018 32857 االردن البترا االء عامر انور 136

 عملي ونظري 2محاولة  19/05/2015 15901 اليمن العلوم والتكنلوجيا االء كريم جبار 137

138 

لحسن صباح منصور ا

 31/07/2019 19072 الهند نكرجونا عسكر

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  07/09/2017 22306 الهند راجيف غاندي الحسن علي حرز 139

 نظري وعملي 1محاولة  12/02/2019 3892 االردن فيالدلفيا الحسن علي مهدي علي 140

141 

الحسن محمد اسماعيل 

 27/11/2019 31698 االردن االهلية الخاصةعمان  حمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  16/09/2019 23500 الصين هوازونغ الحسن محمد فاضل عبد 142

143 

خاركوف الوطنية  الحسين ساير جبر

 للصيدلة

 21617 أوكرانيا

22/07/2015 

 2محاولة 
 عملي ونظري

144 

الحسين قاسم عبد 

 الحسين

 4محاولة  12/10/2017 26057 جورجيا يسي الطبيةتبل
 نظري

145 

الحسين وجدي عبد 

 13/12/2018 33674 اذربيجان اذربيجان الطبية الرزاق

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 2محاولة  09/10/2016 24650 الهند راجيف غاندي الحمزة محي الدين عزيز 146

 نظري 3محاولة  13/02/2018 5210 الهند اجاريا نكرجونا الطيب صالح عادل 147

 نظري وعملي 1محاولة  22/09/2019 24231 االردن الجامعة االردنية الهنوف احمد محمد 148

 نظري  3محاولة  13/11/2018 31044 مصر مصر للعلوم والتكنلوجيا اماني ثائر عبد الزهرة 149

 نظري 3محاولة  04/05/2017 11792 دناألر عمان االهلية الخاصة امجاد عبد الحميدعزيز 150

 نظري 3محاولة  18/12/2017 33533 الهند راجيف غاندي امجد شالل شولي 151

152 
 مصر مصر للعلوم والتكنلوجيا امجد مكرم مجيد

17392 

10/07/2017 

 3محاولة 
 نظري

153 

امل رائد فيصل عبد 

 07/11/2019 29483 االردن االسراء المجيد

 1محاولة 

 وعملي نظري

 امنة فاروق سليم 154

Eastern 

Mediterranean 

University 21/01/2020 1634 قبرص 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  03/12/2019 32396 االردن البترا امنة قصى حاجم محمد 155

 نظري 3محاولة  24/08/2017 21494 األردن االسراء امنة وميض عبد الجبار 156

157 

خاركوف الوطنية  ير ازهر رزاقام

 للصيدلة

 4محاولة  27/07/2015 21937 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري  4محاولة  01/10/2018 26355 الهند اجاريا نكرجونا امير زكي مهدي 158

 نظري وعملي 1محاولة  27/08/2019 21204 االردن الزيتونة االردنية امير عادل محسن طاهر 159

160 
 بد الهاديامير علي ع

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 20573 أوكرانيا

28/08/2016 

 2محاولة 
 عملي ونظري
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 نظري وعملي 1محاولة  20/08/2019 20385 الهند راجيف غاندي امير فاضل عبيس نعمه 161

 امير محمد جليل  162

Maharishi 

Markandeshwar 31/12/2018 35185 الهند 

 2محاولة 
 نظري وعملي 

163 
 Osh State ر محمد حسن امي

قرغيزستا

 3محاولة  24/01/2019 1904 ن
 نظري  

164 

 Maharishi امير مناف كريم

Markandeshwar 

university  

 2محاولة  30/01/2017 2602 الهند

 نظري  

 نظري وعملي  2محاولة  02/09/2018 23687 الصين هواجنغ امير نجاح فوزي 165

 نظري وعملي 1محاولة  05/11/2019 29367 االردن بتراال اميمة احمد عباس عبد 166

 عملي فقط 2محاولة  20/05/2019 12838 االردن العلوم التطبيقية الخاصة اميمة انمار زهير 167

168 

 امين ماجد جبار

Bogmolets 

National Medical 

University 25/11/2018 31851 اوكرانيا 

 3محاولة 

 عملي ونظري 

 نظري 4محاولة  24/04/2017 10801 الهند راجيف غاندي سماعيلان كريم ا 169

 نظري وعملي 1محاولة  10/06/2019 14722 مصر المستقبل انس حسن عبد الهادي 170

 نظري وعملي 1محاولة  15/01/2020 1072 الهند الجامعة العثمانية انس خميس ابراهيم 171

172 

انس محمود فاضل 

 31/10/2019 28869 االردن الشرق االوسط عباس

 1محاولة 

 نظري وعملي

173 

انفال امين عباس 

 اسماعيل
 االسراء

 20/11/2019 30819 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  20/11/2019 30785 االردن فيالدلفيا انفال هميم رشيد هميم 174

175 

انمار عبد الستار صالح 

 16/09/2019 23526 االردن االسراء مرعيد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  02/10/2017 24656 األردن االسراء انمار عبد هللا محمود 176

 نظري 3محاولة  08/05/2017 12113 الهند راجيف غاندي انمار محمد عبد الحسين 177

 ي  نظر 3محاولة  08/02/2017 3498 مصر جامعه االهرام الكندية انمار محمود عبد هللا 178

179 

 اوس اسماعيل خليل
 ترنوبل الطبية الحكومية

 4محاولة  29/08/2016 20603 أوكرانيا
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2019 25974 االردن فيالدلفيا اوس اياد محمد عبد هللا 180

 اوس سعد حازم طه 181

JILIN 

UNIVERSITY 23/09/2019 24514 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

182 

اوس سالم اسماعيل 

 10/11/2019 29568 االردن االسراء نايف

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  04/04/2019 8581 الهند راجيف غاندي اوس كمال نائف 183

 نظري 3محاولة  11/09/2017 22542 جورجيا تبليسي الطبية اوس محمد عبيد 184

 نظري 4محاولة  05/09/2016 21642 الهند راجيف غاندي اوس مكرم جميل  185

 اوس منذر علي صالح 186

National 

University of 

Pharmacy 31/10/2019 28890 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري  2محاولة  27/01/2019 2130 الهند راجيف غاندي اوس ناظم احمد  187

188 

خاركوف الوطنية  اولغا بوغدا نغنامالخوفكا

 يدلةللص

 1محاولة  14/12/2017 33093 أوكرانيا

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  05/07/2017 16955 الهند راجيف غاندي اي نور يحيى مرعي 189
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 نظري وعملي 1محاولة  12/09/2019 23131 االردن عمان االهلية الخاصة ايات امجد عبد الحميد 190

191 
 ايات سعد رشيد جاسم

LLC University of 

georgia 08/10/2019 26104 جورجيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

192 

ايات عبد الكريم جاسم 

 15/09/2019 23441 االردن فيالدلفيا حسن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  24/09/2019 24653 السويد اوبساال ايات منادي احمد 193

 نظري وعملي 1محاولة  20/02/2019 4779 ردناال عمان االهلية الخاصة اياد عماد كريم 194

 نظري  2محاولة  28/01/2019 2271 الهند راجيف غاندي اياد فيصل علو 195

196 

خواجونغ للعلوم  اياد محمد غاوي

 والتكنولوجيا
 الصين

 1محاولة  11/09/2017 22550

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  16/04/2018 11712 األردن البترا اية احمد جاسم 197

 نظري  2محاولة  30/07/2019 18850 االردن فيالدلفيا اية خليل كريم محمود 198

199 
 اية عامر احمد

عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 20/09/2015 27467 االمارات

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1 محاولة 24/09/2019 24741 االردن عمان االهلية الخاصة اية عبد الملك خليل نجم 200

 اية محمد ضياء يونس 201

 االردن العلوم التطبيقية الخاصة

3777 11/02/2019 

 2محاولة 
 نظري 

 نظري وعملي 1محاولة  24/11/2019 31211 االردن جامعة عمان العربية ايثار جليل ابراهيم خلف 202

 نظري 2محاولة  26/02/2017 5279 األردن عمان االهلية الخاصة ايسر عبد الكريم صادق 203

 نظري وعملي 1محاولة  31/12/2019 35012 االردن عمان االهلية الخاصة ايسر وليد فرج حمادي 204

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2019 25972 االردن البترا ايالف هاشم عبد الرزاق 205

 نظري وعملي 1محاولة  12/05/2019 12050 االردن عمان االهلية الخاصة ايمان عبد الهادي سلمان 206

 نظري وعملي 1محاولة  12/11/2019 29853 االردن عمان العربية ايمن احمد عبد خلف 207

208 
 ترنوبل الطبية الحكومية ايمن خلدون عفات

 23051 أوكرانيا

25/09/2016 

 3محاولة 
 عملي ونظري

 ي نظر 2محاولة  24/04/2019 10708 االردن فيالدلفيا ايمن زهير رجب 209

 نظري وعملي  2محاولة  01/11/2018 29901 الهند راجيف غاندي ايمن سالم محمد 210

 نظري وعملي 1محاولة  08/05/2017 12112 جورجيا تبليسي الطبية ايمن علي خضر 211

212 
 ترنوبل الطبية الحكومية ايمن نشوان غانم

/23ص.ب/ أوكرانيا

 3محاولة  11/01/2017    810
 نظري

 نصار غازي فيصل ايمن 213

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 29/08/2019 21441 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2019 25976 سوريا الجامعة السورية الخاصة ايمن وديع واصف 214

  نظري 2محاولة  04/03/2019 5948 االردن عمان االهلية الخاصة ايهاب ناصر ثويني 215

216 

ايوب حقي اسماعيل 

 حسن

National 

University of 

Pharmacy 30/09/2019 25135 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

217 

ايوب خليل ابراهيم 

 06/05/2018 13693 االردن عمان االهلية الخاصة حسين

 4محاولة 
 نظري

218 
 ايوب عبد الكاظم جبار

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 22620 أوكرانيا

20/09/2016 

 2محاولة 
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  06/11/2018 30259 الهند نجبور ايوب كامل محمد 219
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 نظري وعملي 1محاولة  06/11/2019 29415 االردن الشرق االوسط باسم محمد دنهاش ذياب 220

221 
 العلوم التطبيقية الخاصة بتول امير عبد المجيد

 11/11/2018 30776 االردن

 1ة محاول

 نظري وعملي

 نظري  2محاولة  02/04/2018 10599 األردن البترا بدر البدور صالح كمر 222

 نظري وعملي 1محاولة  09/01/2020 594 السودان جامعة افريقيا العالمية بدور محمد جياد 223

 نظري وعملي 2محاولة  09/06/2019 14519 الهند راجيف غاندي براء سمير جهاد 224

225 

سعدي مجيد  بسمة

 30/09/2019 25136 االردن الزيتونة االردنية عاشور

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  17/11/2019 30167 االردن عمان االهلية الخاصة بسمة ياسر رجب حسين 226

 نظري  3محاولة  24/03/2019 7490 االردن االسراء بسمل عماد توفيق 227

228 
 بشار عفتان توفيق

Donetsk national 

medical 08/07/2019 17168 اوكرانيا 

 2محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  10/03/2016 6694 األردن عمان االهلية الخاصة بشار نعمة عبد 229

 نظري وعملي 1محاولة  30/08/2018 23522 االردن البترا بشرى سعد يوسف 230

 نظري وعملي 1محاولة  24/01/2019 1726 الهند راجيف غاندي بشير جهيد بدر 231

 نظري وعملي 1محاولة  18/09/2018 25018 الهند راجيف غاندي بشير حسن علي 232

 نظري وعملي 1محاولة  14/01/2020 867 االردن االسراء بغداد ناظم ظاهر 233

 ملينظري وع 1محاولة  04/11/2019 29231 الهند Pune University بكر بدر ذياب عباس 234

 نظري وعملي 1محاولة  02/10/2017 24637 جورجيا تبليسي الطبية بكر عماد صالح 235

236 
 بكر عماد مال هللا

 2محاولة  11/08/2016 18868 األردن العلوم التطبيقية الخاصة
 نظري

 نظري  4محاولة  14/08/2018 22294 االردن العلوم والتكنولوجيا بكر محمد علي 237

 نظري وعملي 1محاولة  04/09/2019 22338 الهند راجيف غاندي محمد صالح بكر وديع 238

 نظري وعملي 1محاولة  15/12/2019 33359 االردن عمان االهلية الخاصة بالل حامد خلف مطر 239

 نظري  2محاولة  22/05/2018 15069 الهند نكرجونا بالل خضر عيسى 240

 نظري وعملي 1محاولة  20/05/2018 14785 االردن فيالدلفيا بالل صالح حسين 241

 نظري وعملي 1محاولة  22/10/2019 27719 االردن فيالدلفيا بالل عبد الغني فتاح 242

 عملي ونظري 3محاولة  13/12/2017 32892 الهند راجيف غاندي بهاء عايد جواد 243

 وعملينظري  1محاولة  09/01/2020 566 الهند راجيف غاندي بهاء نوري علي 244

 نظري وعملي 1محاولة  20/05/2019 12833 اليمن صنعاء بيداء كامل شطيب 245

 نظري وعملي 1محاولة  18/03/2019 7191 االردن الجامعة االردنية تارا وضاح عباس 246

247 

تبارك محمود عبد الكريم 

 23/10/2019 27883 االردن البترا علي

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  19/02/2019 4684 االمارات عجمان ليتبارك هيثم ع 248

 عملي ونظري 2محاولة  27/01/2016 2510 األردن البترا تحسين خليل علي 249

250 
 تحسين محمد بهجت

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 2محاولة  27/08/2015 25114 أوكرانيا
 عملي ونظري

 تقى اياد محمد علي 251

 العلوم والتكنولوجيا

 22/07/2019 18195 االردن االردنية

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري وعملي 1محاولة  24/07/2019 18392 االردن فيالدلفيا تقى قصي مولود 252

 نظري وعملي 1محاولة  05/09/2019 22398 االردن الزيتونة االردنية تقى مهند صبري عبد 253

 نظري  2محاولة  13/02/2019 4074 الهند ناكبور جابر عبد العالي جابر 254
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 نظري وعملي 1محاولة  23/09/2019 24513 الصين Jilin University جاسم محمد عليوي كاكي 255

256 

خاركوف الوطنية  جبار عبد الكريم سعدون

 للصيدلة

 1محاولة  21/06/2017 16225 أوكرانيا

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  27/09/2018 26019 االردن العلوم التطبيقية الخاصة جعفر علي محمد 257

258 
 جالل عباس ياسين

Maharishi 

Markandeshwar 
 10081 الهند

28/03/2018 

 3محاولة 
 عملي فقط

 نظري  3محاولة  06/05/2018 13694 الهند راجيف غاندي جالل كاظم منخي 259

260 

جمال عبد الناصر عبد 

 31/10/2019 28867 االردن البترا الرزاق احمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  26/12/2019 34656 االردن البترا جمانة فؤاد مجيد سعيد 261

262 

جنيد مضر عبد المنعم 

 22/09/2019 24300 الهند راجيف غاندي عبد الجبار 

 1محاولة 

 نظري وعملي

263 
 جواد كاظم صبار

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 2محاولة  26/10/2016 26795 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري 3محاولة  11/04/2017 9640 األردن البترا جوان باسم شمه 264

265 

حاتم عبد الخالق محسن 

 22/10/2019 27709 االردن عمان االهلية الخاصة حاتم

 1محاولة 

 نظري وعملي

 حاتم كريم موسى 266

Osmania 

University 23/09/2019 24406 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  09/09/2018 24422 الهند راجيف غاندي حارث مبشر صديق 267

268 

حارث محمد فهمي عبد 

 17/09/2019 23689 االردن الزيتونة المجيد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 2محاولة  04/02/2018 3925 األردن البترا حازم سليم عباس 269

270 

حامد ياسين ابراهيم 

 31/10/2019 28860 االردن الشرق االوسط دمحمو

 1محاولة 

 نظري وعملي

271 

حذيفة عبد المجيد 

 10/06/2018 16686 الهند راجيف غاندي حتروش

 2محاولة 
 عملي ونظري

272 

حذيفة قصي منصور 

 عبد الكريم

JILIN 

UNIVERSITY 30/09/2019 25150 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

273 
 زيزحسام اياد عبد الع

/23ص.ب/ األردن البترا

1573 

 2محاولة  18/01/2017
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  09/10/2019 26344 الهند راجيف غاندي حسام جليل عمران 274

275 

حسام محمد سمير 

 12/09/2019 23105 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة ضاحي

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  2محاولة  21/04/2019 10303 االردن فيالدلفيا حسان ثابت نجاح 276

 عملي فقط 2محاولة  22/08/2019 20689 الهند راجيف غاندي حسان شامل غانم محمد 277

 نظري  2محاولة  23/07/2019 18250 االردن عمان االهلية الخاصة حسان عمار هادي 278

 نظري 4محاولة  19/03/2018 9225 االردن فيالدلفيا حسن خالد حازم 279

 عملي ونظري 2محاولة  07/02/2018 4547 الهند راجيف غاندي حسن خضر عبد القادر 280

 نظري 4محاولة  25/01/2017 2231 الهند سام هيكن بوتم حسن خليل رشيد 281

282 

حسن ذو الفقار عبد 

 السودان ام درمان االسالمية  االمير
16299 

05/06/2018 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  08/10/2019 26267 االردن عمان االهلية الخاصة سعدون حسين علي حسن 283

 عملي فقط 2محاولة  21/08/2019 20558 االردن الشرق االوسطحسن صالح مصطفى  284
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 احمد

 نظري 3محاولة  18/10/2017 26859 الهند اجاريا نكرجونا حسن عبد الكريم حسون 285

 عملي ونظري 2محاولة  15/04/2018 11639 الهند نكرجونه عبود حسن عبد الهادي 286

 نظري وعملي 1محاولة  18/06/2019 15389 الهند راجيف غاندي حسن علي محمود 287

 عملي ونظري  2محاولة  26/12/2018 34809 الهند راجيف غاندي حسن فالح حسن نحو 288

 نظري  2محاولة  28/02/2018 7006 االردن البترا حسن قصي حسن نايف 289

 نظري  2محاولة  15/12/2016 31448 األردن فيالدلفيا حسن مزهر جعفر  290

 نظري وعملي 1محاولة  16/09/2019 23574 االردن عمان االهلية الخاصة حسناء جميل عبد الجبار 291

 عملي ونظري 4محاولة  31/01/2017 2797 الهند جيواجي حسنين محمد عبد هللا  292

293 

حسين ابراهيم عبد 

 اللطيف
 العلوم التطبيقية الخاصة

 07/05/2019 11754 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  21/10/2019 27628 االردن البترا حسين احمد جنديل جابر 294

 عملي ونظري 4محاولة  30/10/2016 27022 الهند راجيف غاندي حسين جاسم محمد 295

296 

خاركوف الوطنية  ن حاتم حمزةحسي

 للصيدلة

 17/08/2016 19523 أوكرانيا

 3محاولة 
 عملي ونظري

 نظري 3محاولة  07/12/2016 30865 األردن البترا حسين خضر عبد االمير 297

298 
 حسين رشيد حمود

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 2محاولة  11/08/2015 23278 أوكرانيا
 عملي ونظري

299 

لي حسين ضاحي ع

 شمخي
 راجيف غاندي

 05/11/2019 29370 الهند

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري  2محاولة  17/06/2019 15232 الهند راجيف غاندي حسين عامر مجيد 300

 نظري  2محاولة  16/07/2019 17745 االردن فيالدلفيا حسين عالء غانم 301

 نظري وعملي 1محاولة  08/08/2019 20151 ناالرد عمان االهلية الخاصة حسين علي جالل حسن 302

303 

حسين علي حسن عبد 

 الهند راجيف غاندي الحسين
20913 

31/07/2018 

 3محاولة 
 عملي ونظري

 عملي فقط 3محاولة  28/10/2018 29581 الهند راجيف غاندي حسين علي شكر 304

 نظري وعملي 1محاولة  13/02/2020 3964 االردن عمان االهلية الخاصة حسين علي عبد الرزاق 305

306 

حسين علي عبد 

 الصاحب
 العلوم التطبيقية الخاصة

 20/05/2019 12836 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

307 

حسين علي عبد الواحد 

 29/12/2019 34839 مصر االسكندرية خليل

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  26/12/2019 34662 االردن العلوم التطبيقية الخاصة حسين علي محمد عمر 308

 نظري وعملي 1محاولة  17/04/2018 11890 الهند راجيف غاندي حسين كاظم غالي مطر 309

 عملي فقط 2محاولة  01/10/2018 26377 الهند اجاريا نكرجونا حسين كاظم فرهود 310

311 

حسين محمد علي 

 12/02/2020 3851 الهند العثمانية صاحب

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  06/02/2020 3405 الهند العثمانية حسين محمد لفته 312

 نظري وعملي 1محاولة  22/10/2019 27701 االردن فيالدلفيا حكم صفوان مظفر داود 313

 نظري وعملي 2محاولة  27/05/2019 13571 الهند راجيف غاندي حلمي محمد عطية 314

 عملي ونظري 2محاولة  29/10/2017 27700 الهند راجيف غاندي نحمزة عدنان حس 315

316 

حمزة عدنان سعران 

 05/09/2019 22396 االردن الجامعة االردنية حسني

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  15/12/2019 33360 االردن البترا حمزة علي غالب فليح 317
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318 

حنان رافد عبد الحليم 

 جاسم
 االبتر

 31/10/2019 28830 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

319 

/23ص.ب/ الهند سام هيكن بوتم حنين ابراهيم خليل

2423 

 1محاولة  26/01/2017

 نظري وعملي

 حنين جبار لفتة حسين 320

Beirut Arab 

University 11/12/2019 33035 لبنان 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  07/08/2017 19863 ليمنا صنعاء حنين عبد الكريم صالح 321

322 
 ترنوبل الطبية الحكومية حنين هاشم احمد

 23058 أوكرانيا

25/09/2016 

 2محاولة 
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  12/09/2019 23129 االردن االسراء حوراء علي كريم فاخر 323

324 

خاركوف الوطنية  حيدر بالسم عدنان

 للصيدلة

 3محاولة  06/08/2015 22899 أوكرانيا
 عملي ونظري

325 
 حيدر ثابت مكي

Maharishi 

Markandeshwar 31/12/2018 35193 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري  2محاولة  25/11/2018 31841 الهند راجيف غاندي حيدر حسين جهاد 326

 نظري  2محاولة  08/03/2015 8878 األردن البترا حيدر حكمت صاحب 327

 نظري وعملي 1محاولة  09/09/2019 22743 االردن عمان االهلية الخاصة حيدر خلف فارس حسن 328

 عملي ونظري 2محاولة  14/08/2018 22375 الهند راجيف غاندي حيدر ريسان يحيى 329

 نظري وعملي 1محاولة  01/06/2017 14531 استراليا جارلس دارون حيدر زهير صبري 330

 عملي ونظري 4محاولة  30/05/2018 15808 الهند راجيف غاندي در شاكر حسين حسنحي 331

332 
 حيدر طالب حاكم كاظم

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 27074 أوكرانيا

30/10/2016 

 4محاولة 
 نظري 

 نظري  2محاولة  17/09/2018 24958 الهند راجيف غاندي حيدر طالب عبد الجليل 333

334 

خاركوف الوطنية  ن تعبانحيدر عبد الرحم

 للصيدلة

 4محاولة  12/08/2015 23477 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  25/09/2019 24846 الصين Jilin University حيدر عدنان كاظم جاسم 335

 نظري وعملي 1محاولة  25/05/2017 14008 األردن االسراء حيدر مثنى عبد الكريم 336

 نظري وعملي 1محاولة  26/12/2019 34659 االردن الشرق االوسط جميل خليلحيدر محمد  337

 عملي ونظري 3محاولة  13/02/2018 5203 الهند راجيف غاندي حيدر محمد حمزة 338

 نظري 3محاولة  09/10/2018 27367 الهند اجاريا نكرجونا حيدر محمد عليوي 339

 نظري  2محاولة  12/09/2018 24621 الهند راجيف غاندي حيدر مسلم عبد علي  340

 عملي ونظري 4محاولة  28/02/2018 6992 االردن االسراء خالد انور خليل 341

 نظري وعملي  2محاولة  30/05/2018 15820 الهند راجيف غاندي خالد جمال منسي  342

 نظري 3محاولة  10/07/2017 17389 الهند راجيف غاندي خالد عصام عسكر 343

 نظري 4محاولة  22/10/2017 27069 الهند د.ام جي.ار لد ناجي بندرخا 344

 نظري وعملي 1محاولة  30/07/2019 18851 االردن فيالدلفيا خطاب عمر علي محمود 345

 نظري وعملي 1محاولة  09/08/2018 21935 ليبيا مصراتة داليا عباس محمد 346

 نظري وعملي 1محاولة  19/09/2017 23440 اليمن الملكة اروى داليا عبد الكريم صالح 347

 نظري وعملي 2محاولة  03/09/2019 21980 الهند راجيف غاندي دانيال سهيل نجم عبد هللا 348

 نظري   2محاولة  18/03/2019 7192 االردن الجامعة االردنية دانية وضاح عباس 349

350 

درة عصام عبد الوهاب 

 31/10/2019 28866 االردن عمان االهلية الخاصة حسن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  08/04/2019 9089 االردن عمان االهلية الخاصة دريد لؤي صالح 351
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 األجنبية الصيدلة 

352 
 العلوم التطبيقية الخاصة دعاء حسين علي 

 02/06/2019 14357 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  20/03/2017 7452 مصر مصر الدولية دعاء سعد عبد الجبار 353

354 

دعاء فالح عبد الحسين 

 راضي
 دبي للصيدلة للبنات

 12/11/2019 29802 االمارات

 1محاولة 

 نظري وعملي

355 
 العين للعلوم والتكنولوجيا دعاء هشام عبد الملك

 16/07/2019 17740 االمارات

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  22/10/2019 27691 دناالر الزرقاء دالل سعد حمدون محمد 356

 نظري 3محاولة  14/08/2017 20432 االردن فيالدلفبا ديار حميد علي 357

 نظري وعملي 1محاولة  25/09/2019 24768 االردن فيالدلفيا ديار خالد هالل شمران 358

359 

ذو الفقار جالل هادي 

 15/09/2019 23437 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة ناصر

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  05/04/2017 8926 جورجيا تبليسي الطبية ذو الفقار صباح عبد 360

 عملي ونظري 2محاولة  13/05/2015 15507 لبنان  اللبنانية االمريكية راسم حسن صفر   361

 عملي ونظري 2ولة محا 07/05/2018 13881 الهند راجيف غاندي رافع حمد عبد هللا حسين 362

 نظري وعملي 1محاولة  03/11/2019 29126 االردن عمان االهلية الخاصة رامي سليم ياس علي 363

 رامي وائل عباس عبد 364

JILIN 

UNIVERSITY 29/09/2019 25096 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 2محاولة  10/03/2016 6695 سوريا دمشق رانية ضياء منير 365

 نظري 2محاولة  06/09/2015 26055 الهند همدارد ربا جعفر  366

367 

رباب خالد عبد الواحد 

 01/10/2019 25462 االردن العلوم التطبيقية الخاصة كريم

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  3محاولة  27/11/2017 31310 الهند راجيف غاندي رباح ميرزا سعيد 368

 عملي فقط 2محاولة  23/07/2019 18240 االردن الدلفيافي رحمة ميثم عبد االله 369

 نظري وعملي 1محاولة  06/11/2019 29416 االردن عمان االهلية الخاصة رحمة وليد صادق عبد 370

 عملي ونظري  2محاولة  05/05/2019 11461 سوريا دمشق ردينة محسن عاقل 371

 نظري 3محاولة  13/03/2018 8543 االردن عمان االهلية الخاصة رسل خليل كاظم  372

 نظري  2محاولة  16/07/2019 17738 االردن االسراء رسل عبد الستار هاشم 373

 نظري وعملي 1محاولة  22/01/2020 1643 االردن الزرقاء رسل عبد الكريم محمود 374

 نظري 4محاولة  11/09/2017 22549 اليمن صنعاء رسل محمد اسماعيل 375

 نظري وعملي 1محاولة  21/11/2019 30989 االردن االسراء حميد دعيم رسل محمد 376

377 

 رسول عماد جاسم
 ترنوبل الطبية الحكومية

 4محاولة  23/08/2015 24465 أوكرانيا
 عملي ونظري

378 

رسول محمد خزعل 

 09/12/2019 32821 الهند راجيف غاندي علي

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  03/02/2020 2978 االردن البترا رغد احمد عبد الفتاح 379

 نظري  2محاولة  09/06/2019 14522 االردن عمان االهلية الخاصة رغد حسام صالح 380

 عملي ونظري 2محاولة  25/03/2015 95.4 األردن العلوم التطبيقية  رغد ربيع محمد علي 381

 نظري  2محاولة  23/07/2019 18247 االردن فيالدلفيا رغد فاضل عبيد 382

383 

رفد امجد عبد القادر 

 27/09/2018 26015 االردن عمان االهلية الخاصة محمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

384 

 2محاولة  02/06/2015 17255 األردن الردنا \العلوم التطبيقية  رفل سامي علي
 عملي ونظري
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 نظري وعملي 1محاولة  22/12/2019 34123 االردن االسراء رفل سمير هادي احمد 385

 عملي فقط 2محاولة  02/06/2019 14384 االردن فيالدلفيا رفل عبد الرحمن جدعان 386

 نظري وعملي 1محاولة  11/12/2017 32627 األردن البترا رفل علي حسين 387

 عملينظري و 1محاولة  06/04/2016 9348 االردن عمان االهلية الخاصة رفل مناضل عبد االله 388

 رلي مظفر علي توفيق 389

العلوم والتكنولوجيا 

 10/11/2019 29584 االردن االردنية

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 2محاولة  08/12/2015 34635 األردن البترا رنا حميد محمد جواد 390

391 
 رنا رافد عبد الواحد

/23ص.ب/ الهند راجيف غاندي

3584  
08/02/2017 

 3محاولة 
 ينظر

 عملي فقط 2محاولة  10/05/2016 11885 األردن البترا رنا رياض صبيح 392

 نظري 3محاولة  09/10/2017 25627 الهند راجيف غاندي رنا عدنان حميد 393

394 

رند حسين عبد الكريم 

 08/10/2019 26103 االردن عمان االهلية الخاصة يعقوب

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  30/08/2017 22021 األردن مان االهلية الخاصةع رند زهير مصطفى  395

 نظري وعملي 1محاولة  24/01/2019 1907 الهند راجيف غاندي رند قيس محمد 396

 رهام عبد الكريم طلك 397

Tbilisi State 

Medical University 09/01/2020 590 جورجيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 2محاولة  24/09/2018 25476 اوكرانيا جامعة الوطنية للصيدلةال روان رعد مجيد 398

 نظري وعملي 1محاولة  23/09/2019 24409 االردن عمان االهلية الخاصة روان وفيق حماد 399

 نظري  2محاولة  20/01/2019 1180 االردن البترا رودي امان توما 400

401 

روزكار سردار طاهر 

 احمد

Ivan 

Horbachevsky 

Ternopil State 

Medical University 16/09/2019 23572 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  28/04/2019 10910 اليمن الملكة اروى روزين صالح محمد  402

403 

اذربيجان  اذربيجان الطبية روشنا بكر هادي

 الطبية

 4محاولة  04/10/2016 24115
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  24/09/2019 24730 االردن العلوم التطبيقية الخاصة مسلم غانم محيسن رونق 404

 نظري وعملي 1محاولة  12/02/2018 4903 السودان النيلين رؤى حمير جميل 405

 نظري 4محاولة  23/03/2017 7627 اليمن الملكة اروى رؤى طارق محمد 406

 نظري وعملي  2محاولة  04/10/2017 25073 اليبي الزاوية رؤيا هالل فاضل  407

408 

اكتوبر للعلوم الحديثة  ريا عباس محمد

 واالداب

 3محاولة  12/11/2017 29381 مصر
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  04/11/2019 29251 االردن عمان االهلية الخاصة ريام ابراهيم فرج محمد 409

 نظري 3محاولة  03/08/2016 4354 األردن االسراء ريام حسين علي 410

411 

ريام سيف الدين ناصر 

 29/12/2019 34837 االردن العلوم التطبيقية الخاصة يوسف

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  15/09/2019 23433 االردن البترا ريام صباح احمد حسن 412

 نظري 4 محاولة 19/02/2017 4355 اليمن الملكة اروى ريام مهند شكيب 413

 نظري 3محاولة  12/06/2017 15434 الهند راجيف غاندي ريام نبيل صباح 414

 نظري وعملي 1محاولة  06/10/2019 25885 االردن العلوم التطبيقية الخاصة ريتا وسيم مجيد بهنام 415

 عملي ونظري 2محاولة  26/09/2018 25772 تركيا شرق البحر المتوسط ريم احسان خليل 416
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 نظري 2محاولة  20/09/2015 27469 األردن االسراء ريم باسم كريم 417

418 

ريم رفعت عبد الدائم 

 19/08/2019 20305 االردن البترا جمعه

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  08/02/2018 4701 االردن العلوم التطبيقية الخاصة ريمة اياد علي محمد 419

420 

الوطنية  خاركوف ريمون صليوة

 للصيدلة

 06/08/2015 22896 أوكرانيا

 3محاولة 
 عملي ونظري

421 

زبيدة سمير عبد القادر 

 29/07/2019 18820 االردن فيالدلفيا مزاحم

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري وعملي 1محاولة  05/05/2019 11382 االردن عمان االهلية الخاصة زهر تحسين جميل 422

 نظري  3محاولة  17/09/2018 24959 اليمن ملكة اروى ال زهراء تالي عيدان 423

 عملي فقط 2محاولة  14/05/2019 12347 الصين خواجونغ زهراء حاتم جبار 424

 نظري وعملي 1محاولة  30/07/2019 18856 االردن عمان االهلية الخاصة زهراء عبد االمير حاتم 425

 عملي ونظري 2محاولة  22/02/2015 7346 سوريا السورية الخاصة زهراء ناصر حسين 426

 نظري وعملي 2محاولة  07/08/2019 19832 الهند راجيف غاندي زهير كريم حيدر جبر 427

 نظري وعملي 1محاولة  20/01/2019 1179 االردن االسراء زياد طارق جاسم 428

 وعملينظري  1محاولة  20/10/2019 27341 االردن فيالدلفيا زيد اسامة عبد الوهاب 429

430 
 زيد اكرم احمد

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 26454 أوكرانيا

 3محاولة  08/09/2015
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  03/02/2020 2898 الهند العثمانية زيد جاسم محمد 431

 نظري وعملي 1محاولة  27/02/2019 5515 مصر المستقبل زيد حكمت مجيد 432

433 

زيد خضير حمودي 

 جاسم

JILIN 

UNIVERSITY 16/09/2019 23573 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

434 

 زيد طالل احمد
 ترنوبل الطبية الحكومية

 3محاولة  24/08/2014 24616 أوكرانيا
 نظري

435 

زيد عبد الكريم عبد 

 09/09/2019 22742 الهند راجيف غاندي الفتاح محمود

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  25/01/2018 2762 االردن انديراجيف غ زيد علي حسين  436

 عملي فقط 3محاولة  22/04/2019 10446 االردن فيالدلفيا زيد فيوز صالح 437

 نظري وعملي 1محاولة  25/04/2018 12841 االردن البترا زيد ماجد خضر 438

 نظري وعملي 1محاولة  13/11/2019 29991 االردن عمان االهلية الخاصة زيد مجيد اسماعيل علي 439

 نظري وعملي 1محاولة  08/12/2019 32787 مصر جامعة حلوان زيد محمود شاكر حسين 440

 نظري وعملي 1محاولة  17/09/2018 24955 الهند NAGPUR زيد معين جعفر 441

442 

زيدون ماجد ضاري 

 15/12/2019 33363 االردن عمان االهلية الخاصة ظاهر

 1محاولة 

 لينظري وعم

443 
 زيدون محمد خليل

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 26782 أوكرانيا

26/10/2016 

 2محاولة 
 عملي ونظري

444 

زين العابدين عبد الجبار 

 3محاولة  05/07/2018 18807 الهند راجيف غاندي مهر
 عملي فقط

 وعملي نظري 1محاولة  27/11/2019 31697 االردن الشرق االوسط زين العابدين فؤاد علي 445

446 

زين العابدين محمد 

 حمزة

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 4محاولة  08/10/2015 29320 أوكرانيا
 نظري

 عملي ونظري 2محاولة  06/09/2015 26057 األردن البترا زينب محسن طاهر 447

 عملينظري و 1محاولة  17/09/2019 23684 االردن عمان االهلية الخاصةزينب مظفر ابراهيم  448



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date 2020/   6   /4التاريخ:        

15 
 

 

REPUBLIC OF IRAQ 
Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 
University Of Baghdad 

College Of Pharmacy 
Foreign Pharmacy Graduate 

Examination committee 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 وحيد

 نظري 4محاولة  19/07/2017 18131 االردن الزيتونة زينب مهند نوري 449

 نظري وعملي 1محاولة  13/09/2018 24683 الهند اجاريا نكرجونا زينة محمد محمود 450

 نظري وعملي  2محاولة  23/07/2018 20224 االردن البترا زينة مظاهر حسن 451

 نظري 4محاولة  17/09/2017 23058 الهند ديراجيف غان سارة ابراهيم اخليف 452

 عملي ونظري 2محاولة  09/07/2017 17143 الهند راجيف غاندي سارة حسين علي 453

454 
 العلوم التطبيقية الخاصة  سارة حمادي عبد

 02/06/2019 14387 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  22/09/2019 24307 االردن االسراء سارة خليل عبد حديد 455

 نظري وعملي 1محاولة  31/01/2017 2791 األردن عمان االهلية الخاصة سارة سالم عبد المجيد 456

 نظري وعملي 1محاولة  31/01/2017 2791 األردن عمان االهلية الخاصة سارة سالم عبد المهدي 457

458 

سارة ظافر عبد الكريم 

 22/10/2019 27708 االردن البترا جواد

 1محاولة 

 نظري وعملي

459 

سارة عبد الرحيم 

 منصور
 العلوم التطبيقية الخاصة

 15/01/2020 1069 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

460 

سارة عبد هللا عباس 

 04/08/2019 19348 االردن العلوم التطبيقية الخاصة حسن

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري 4محاولة  09/04/2018 11375 االردن االسراء سارة عبد الهادي صالح 461

 نظري  3محاولة  10/03/2019 6442 االردن عمان االهلية الخاصة سارة عالء محمد 462

 نظري  3محاولة  05/05/2019 11381 االردن البترا سارة علي حسين 463

 نظري وعملي 1محاولة  31/12/2019 35189 االردن البترا سارة علي عبد الغني 464

 نظري وعملي 1محاولة  09/01/2020 589 ماليزيا االسالمية العالمية رة مكي وهابسا 465

466 

سارة وميض عبد الجبار 

 24/10/2019 28167 االردن االسراء حامد

 1محاولة 

 نظري وعملي

467 

ساره احمد عبد الوهاب 

 علي
 عمان االهلية الخاصة

 07/10/2019 25982 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  06/12/2017 32337 الهند راجيف غاندي سالم باسم محمد 468

 نظري وعملي 1محاولة  16/08/2017 20625 االردن الزيتونة االردنية الخاصة سالي محسن سعيد 469

470 

سامان حسن عبد هللا 

 ناصر

Savitribai Phule 

Pune University 09/10/2019 26352 الهند 

 1محاولة 

 ي وعملينظر

 نظري وعملي 1محاولة  27/05/2019 13563 االردن االسراء سامر حاتم يحيى 471

 نظري   3محاولة  07/01/2019 204 الهند راجيف غاندي سامر خالد عطا هللا 472

 عملي فقط 2محاولة  13/12/2018 33693 الهند راجيف غاندي سامر قاسم خلف 473

 نظري وعملي 1محاولة  14/08/2018 22295 االردن ة الخاصةعمان االهلي سامر محمد كريم 474

475 

خاركوف الوطنية  سامر نصر عبد الحسن

 للصيدلة

 4محاولة  28/07/2015 22198 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  03/12/2018 32607 االردن العلوم التطبيقية الخاصة سجا احمد عزيز  476

 نظري وعملي 1محاولة  24/10/2019 28160 الصين Jilin University يدسجاد سالم حميد مج 477

 نظري وعملي 1محاولة  31/10/2019 28829 االردن الزيتونة االردنية سجى عالء حمود فرحان 478

 نظري  2محاولة  11/09/2019 23082 االردن االسراء سجى علي عبد عزيز 479

480 

سديم ليث الياس عبد 

 01/08/2018 21040 االردن التطبيقية الخاصةالعلوم  االحد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  26/11/2017 30974 األردن البترا سراء كمال عبد اللطيف 481
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 نظري  3محاولة  01/08/2018 21015 االردن االسراء سرور زياد خلف 482

 عملي ونظري 2محاولة  20/01/2015 2025 مصر المستقبل سرى عامر عبد الرزاق 483

 عملي ونظري 3محاولة  17/09/2018 24965 الهند راجيف غاندي سعد جبار محمد عطية 484

 نظري 3محاولة  05/07/2018 18815 الهند راجيف غاندي سعد حميد شكر 485

486 
 سعود اياد رشيد

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 7451 أوكرانيا

20/03/2017 

 3محاولة 
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  22/10/2019 27688 االردن جامعة اليرموك سعود سعد سعيد محمود 487

 عملي ونظري 2محاولة  12/11/2017 29367 الهند راجيف غاندي سعود علي حمزة 488

 نظري 3محاولة  14/02/2019 4223 األردن عمان االهلية الخاصة سعيد حميد سعيد 489

 علي سفيان اسامة محمود 490

جامعة االسكندرية في 

 18/12/2019 33818 مصر مصر

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  12/09/2019 23130 الهند راجيف غاندي سفيان علي سليمان جاسم 491

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2019 25983 االردن عمان العربية سفيان يعرب عبد المجيد 492

493 
 سالم محمود مجيد

/23ص.ب/ الهند راجيف غاندي

1389  

 4محاولة  17/01/2017
 نظري

494 

سلمان احمد سلمان 

 21/11/2019 31055 االردن االسراء عباس

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  07/10/2019 26040 مصر جامعة القاهرة سماء رعد كريم 495

496 
 اوش سمير خلف عبد

قرغيرستا

 15/07/2019 17585 ن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 2محاولة  30/06/2016 160830 اذربيجان اذربيجان الطبية سمير علي زكي 497

 عملي ونظري 2محاولة  22/03/2016 7797 بريطانيا لفربول جون موريس سميرة كمال حميد 498

499 

سنان صباح ابراهيم 

 07/05/2018 13882 الهند راجيف غاندي عمر

 2محاولة 
 ونظري عملي

 نظري  2محاولة  09/09/2019 22753 االردن االسراء سند محمد رشيد فليح 500

 نظري وعملي  3محاولة  12/11/2018 30889 الهند راجيف غاندي سهاد كامل عزرة 501

502 
 تبليسي الحكومية الطبية سهام ليث قاسم

 26/11/2018 31944 جورجيا

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  03/04/2018 10717 االردن فيالدلفيا شاه مراد سيروان جمال 503

504 

خاركوف الوطنية  سيف اديب عدنان

 للصيدلة

 2محاولة  09/08/2015 22977 أوكرانيا
 عملي ونظري

505 

سيف الدين فخري 

 20/06/2019 15648 الهند راجيف غاندي خشمان

 2محاولة 

 نظري 

 نظري 2محاولة  24/09/2017 23796 سوريا السورية الخاصة سيف ثامر محسن 506

 نظري 4محاولة  19/09/2016 22496 األردن االسراء سيف خالد اسماعيل 507

 نظري  2محاولة  05/05/2019 11394 االردن فيالدلفيا سيف سامي جابر 508

 نظري وعملي  3محاولة  15/08/2018 22625 الهند راجيف غاندي سيف علي جلوب 509

 نظري وعملي 1محاولة  24/12/2019 34324 االردن فيالدلفيا علي حسن علي سيف 510

 نظري وعملي 1محاولة  24/10/2019 28169 الصين Jilin University سيف علي خلف محمد 511

 نظري 3محاولة  23/03/2017 7701 الهند راجيف غاندي سيف علي مجيد محمد 512

 نظري وعملي 1محاولة  30/09/2019 25138 االردن لخاصةعمان االهلية ا سيف علي مسلم عبد 513

 نظري وعملي 1محاولة  12/09/2019 23132 الهند اجاريا نكرجونا سيف كريم محمد علي 514

 نظري وعملي 1محاولة  21/10/2019 27636 الهند راجيف غانديسيف موسى محمد  515
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 مهيدي

 نظري   3محاولة  14/11/2018 31143 اذربيجان اذربيجان الطبية سيف هاتف عبيد 516

 عملي فقط 2محاولة  17/09/2018 24957 الهند ناكبور سيف وحيد مرزة 517

 نظري وعملي  3محاولة  25/06/2018 17649 الهند راجيف غاندي شاهين فكرت نجم الدين 518

 وعملي نظري 1محاولة  17/09/2018 24936 الهند Nagpur University شريف جاسم محمد  519

 شمس حقي اسماعيل 520

UNIVERSITEIT 

UTRECHT 04/03/2019 5917 هولندا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري  2محاولة  24/10/2018 29308 االردن فيالدلفيا شه نكه ازاد فارس 521

 عملي ونظري 3محاولة  07/09/2017 22300 الهند راجيف غاندي شهاب حميد علي 522

 نظري وعملي 1محاولة  28/08/2019 21395 االردن العلوم التطبيقية الخاصة محمد ماجد شهد احمد 523

 نظري وعملي 1محاولة  13/10/2019 26858 االردن البترا شهد حاتم هندي بدوي 524

 نظري وعملي 1محاولة  24/09/2019 24740 االردن البترا شهد خالد عباس جاسم 525

 نظري وعملي 1محاولة  24/12/2019 34377 االردن ن االهلية الخاصةعما شهد رحاب صالح داوي 526

 نظري 2محاولة  18/07/2016 16976 ليبيا مصراتة شهد سعد عودة 527

 نظري وعملي 1محاولة  11/02/2020 3751 االردن عمان االهلية الخاصة شهد فهر محمد 528

 نظري وعملي 1محاولة  25/12/2017 34243 االمارات الشارقة شهد قتيبة فرمان االمين 529

 نظري  2محاولة  03/02/2019 2874 االردن عمان االهلية الخاصة شهد قصي احمد 530

 شهد محمد كاظم 531

 مصر مصر للعلوم والتكنلوجيا

10168 18/04/2019 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 لينظري وعم 1محاولة  14/01/2020 870 االردن فيالدلفيا شهد نايف بكر 532

 نظري وعملي 1محاولة  26/09/2019 24939 االردن البترا شهد يحيى مزهر سهيل 533

534 

شيبان طالب فرج 

 عاصي
 االسراء

 01/12/2019 31989 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

535 

شيماء رضوان فائق 

 06/11/2019 29421 االردن عمان االهلية الخاصة خطاب

 1محاولة 

 نظري وعملي

536 

صكبان عبد صادق 

 العزيز عبد اللطيف

جامعة االسكندرية في 

 20/11/2019 30817 مصر مصر

 1محاولة 

 نظري وعملي

537 

صادق عبد الرضا 

 زنبور
 العثمانية

 19/11/2018 31503 الهند

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي  2محاولة  12/11/2017 29337 األردن عمان االهلية الخاصة صالح محمد عواد 538

 نظري  3محاولة  16/04/2018 11719 االردن البترا صباح اياد احمد 539

 نظري وعملي 1محاولة  20/05/2018 14820 االردن البترا صفا عماد مصطفى 540

 نظري وعملي 1محاولة  06/03/2018 7652 األردن البترا صفا قيس ناظم 541

 عملي ونظري 2محاولة  29/06/2016 16070 األردن العلوم والتكنولوجيا صفا محمد عليان 542

 نظري 3محاولة  05/11/2017 28735 جورجيا تبليسي الطبية صفاء ضياء حسن 543

544 

خاركوف الوطنية  صالح مهدي صالح 

 للصيدلة

 26/09/2016 23251 أوكرانيا

 3محاولة 
 نظري

545 

صهيب احمد يوسف 

 22/09/2019 24303 االردن العلوم التطبيقية الخاصة جيجان

 1محاولة 

 نظري وعملي

546 

ضحى ستار مهدي 

 17/12/2019 33614 االردن االسراء صالح

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  22/01/2018 2246 االردن العلوم التطبيقية الخاصة ضحى عبد الحكيم علي 547

 نظري وعملي 1ة محاول 23/01/2020 1911 تركيا Altibas University ضحى عبد علي حسين 548
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 نظري وعملي 1محاولة  01/10/2019 25495 الهند راجيف غاندي ضحى ليث كاظم علي 549

550 

ضرغام سعد سرسوح 

 فياض

JILIN 

UNIVERSITY 01/10/2019 25461 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  13/09/2018 24681 الهند راجيف غاندي ضياء مظهر محي 551

552 

زياد حامد عبد طارق 

 29/08/2019 21397 الهند راجيف غاندي الجبار

 2محاولة 

 نظري 

 نظري وعملي 1محاولة  28/11/2018 32158 االردن عمان االهلية الخاصة طالب عمر طالب  553

 عملي ونظري 2محاولة  16/11/2017 30033 الهند راجيف غاندي طاهر موحان هادي 554

 نظري وعملي 1محاولة  15/09/2019 23478 االردن يالدلفياف طه حسين محمد حمودي 555

 نظري وعملي 1محاولة  16/06/2019 15150 اوكرانيا ترنوبل الوطنية الطبية طه صفاء الدين طه 556

557 

طه عماد عبد اللطيف 

 جسام
 عمان العربية

 24/11/2019 31213 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  12/10/2017 26024 الهند ديراجيف غان طه فالح فتحي 558

 نظري وعملي 1محاولة  20/01/2020 1518 االردن البترا طه محمد عبد الوهاب 559

 نظري 3محاولة  14/06/2017 15653 الهند راجيف غاندي طه ياسين عباس 560

 نظري 4محاولة  26/07/2017 18703 األردن الزرقاء طيبة حميد مجيد 561

 ة صادق اسماعيل طيب 562

قرغيرستا اوش

 21/04/2019 10226 ن

 2محاولة 
 عملي ونظري 

 نظري وعملي 1محاولة  23/12/2019 34224 االردن االسراء طيبة وليد خلف حمودي 563

564 

طيبه حيدر عبد الحسن 

 خلف
 االسراء

 09/09/2019 22738 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي  2محاولة  29/08/2018 23364 الهند راجيف غاندي طيف طه علي 565

 نظري 3محاولة  14/05/2018 14255 الهند راجيف غاندي ظافر عبد الصمد حطاب 566

 نظري وعملي  4محاولة  19/11/2018 31526 الهند راجيف غاندي عادل شعيب يوسف 567

 نظري 4محاولة  29/10/2017 27698 الهند راجيف غاندي عباس حازم كاظم 568

 نظري وعملي 1محاولة  19/12/2019 33976 الهند راجيف غاندي عباس عزيز يوسف خانة 569

 عباس علي محمد 570

روسيا  موردفيا

 26/12/2018 34806 االتحادية

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  31/01/2017 2785 الهند جيواجي عبد االمير عبد الجبار 571

572 

ل عبد عبد الجبار عاد

 زيد

Maharishi 

Markandeshwar 31/12/2018 35186 الهند 

 2محاولة 
 نظري وعملي 

573 

عبد الحميد عادل احمد 

 حميد
Jilin University 

 25/09/2019 24828 الصين

 1محاولة 

 نظري وعملي

574 

عبد الحميد يوسف عبد 

 09/09/2019 22745 االردن الشرق االوسط الحميد

 1محاولة 

 ينظري وعمل

 نظري وعملي 1محاولة  11/03/2019 6580 لبنان بيروت العربية عبد الرحمن احمد طارق 575

576 

عبد الرحمن احمد عباس 

 09/12/2019 32801 االردن عمان االهلية الخاصة محمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

577 

عبد الرحمن ثجيل 

 مرزوك

راستوف الطبية 

 11/07/2018 19316 روسيا الحكومية

 2لة محاو

 نظري 

 نظري وعملي 1محاولة  29/03/2017 8226 األردن االردنية عبد الرحمن خالد طالب 578

579 

عبد الرحمن خيري عبد 

 اللطيف
 الشرق االوسط

 05/12/2019 32624 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 ملينظري وع 1محاولة  25/09/2019 24838 االردن عمان العربية عبد الرحمن سعد منعم 580



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date 2020/   6   /4التاريخ:        

19 
 

 

REPUBLIC OF IRAQ 
Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 
University Of Baghdad 

College Of Pharmacy 
Foreign Pharmacy Graduate 

Examination committee 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

581 

عبد الرحمن محمد 

 31/10/2019 28876 االردن عمان االهلية الخاصة خسرو عبد الرحمن

 1محاولة 

 نظري وعملي

582 

عبد الرحمن مصلح الدين 

 23/12/2019 34278 الهند راجيف غاندي نصيف

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 2محاولة  20/06/2017 16126 قبرص شرق البحر المتوسط عبد الرحمن نبيل محمد 583

584 

عبد الرزاق ربيع عبد 

 الرزاق
 راجيف غاندي

 09/09/2018 24421 الهند

 2محاولة 
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  10/10/2018 27561 االردن العلوم التطبيقية الخاصة عبد الرزاق وليد خالد 585

586 

خاركوف الوطنية  عبد الرزاق ياسر حسين

 للصيدلة

 3محاولة  14/08/2017 20509 انياأوكر
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  03/04/2018 10714 االردن عمان االهلية الخاصة عبد السالم قحطان احمد 587

 عملي ونظري  3محاولة  23/06/2019 15860 االردن عمان االهلية الخاصة عبد العزيز خالد محمد 588

589 

عبد القادر احمد سلطان 

 حمد

Savitribai Phule 

Pune University 04/11/2019 29228 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

590 

عبد القادر محمد عبد 

 الرزاق

 1محاولة  08/01/2018 695 األردن البترا

 نظري وعملي

591 

عبد القادر محمد عبد هللا 

 طه

Bogomolets 

National Medical 

University 24/10/2019 28170 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

592 

عبد اللطيف عبد علي 

 عبود
 االسراء

 24/10/2019 28161 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

593 

عبد هللا احمد عبد 

 01/09/2019 21728 االردن البترا الرحمان خلف

 1محاولة 

 نظري وعملي

594 

عبد هللا احمد مظهر 

 31/10/2019 28878 الصين Jilin University سلمان

 1محاولة 

 نظري وعملي

595 

عبد هللا حسام الدين عبد 

 حسين 
 العلوم التطبيقية الخاصة

 22/10/2019 27814 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

596 

عبد هللا حسن عبد 

 10/10/2018 27571 الهند راجيف غاندي الرحمن

 2محاولة 
 نظري وعملي 

 نظري 4محاولة  11/10/2017 25854 الهند اجاريا نكرجونا عبد هللا حسن عبودي  597

 نظري   2محاولة  17/04/2018 11903 االردن العلوم التطبيقية الخاصة عبد هللا خالد كريم 598

599 

عبد هللا سامر شمس 

 الدين

 2محاولة  08/08/2016 18400 مصر المستقبل
 نظري

600 
 عبد هللا شالل حبيب

جامعة فارونيش 

  الحكومية
 27/03/2017 7979 روسيا

 1ولة محا

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  25/10/2017 27499 الهند راجيف غاندي عبد هللا صالح صاحب 601

602 

عبد هللا عباس سعدون 

 26/12/2019 34658 االردن البترا راجح

 1محاولة 

 نظري وعملي

603 

خاركوف الوطنية  عبد هللا عقيل نجم

 للصيدلة

 26/08/2015 24877 أوكرانيا

 3محاولة 
 ونظري عملي

604 

خواجونغ للعلوم  عبد هللا فاضل محمد

 والتكنولوجيا
 الصين

 2محاولة  14/08/2017 20476
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  07/04/2019 8907 االردن الشرق االوسط عبد هللا فايق عبد الرحمن 605

 وعملي نظري 1محاولة  18/12/2017 33532 األردن البترا عبد هللا محمد صالح 606

 نظري وعملي 1محاولة  23/10/2019 27984 الهند Savitribai Phuleعبد هللا مصطفى ابراهيم  607
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 Pune University مصطفى

 نظري وعملي 1محاولة  31/07/2018 20996 االردن فيالدلفيا عبد هللا مصعب جميل 608

 نظري وعملي 1لة محاو 22/11/2018 31686 الهند راجيف غاندي عبد هللا مطر حسن 609

 نظري وعملي 1محاولة  17/03/2019 7014 االردن البترا عبد هللا مظفر نجم 610

611 

عبد هللا منديل اسود عبد 

 09/09/2019 22832 االردن البترا هللا

 1محاولة 

 نظري وعملي

612 

عبد المجيد حميد ابراهيم 

 27/11/2019 31696 الهند راجيف غاندي حيدر

 1محاولة 

 وعملي نظري

613 

عبد المنان محمد عبد 

 07/11/2018 30467 االردن االسراء الوهاب

 1محاولة 

 نظري وعملي

614 

عبد المهيمن فيصل نجم 

 26/08/2019 20974 االردن البترا عبد

 1محاولة 

 نظري وعملي

615 

عبد المهيمن نصرت 

 16/07/2019 17709 االردن فيالدلفيا علي

 2محاولة 

 عملي فقط

616 

بد الهادي عاشور ع

 بكري

خاركوف الوطنية 

 26/07/2015 21939 اوكرانيا للصيدلة

 3محاولة 
 نظري وعملي 

617 

عبد الواحد معتصم 

 عياش

 الهند راجيف غاندي

31041 13/11/2018 

 2محاولة 
 عملي ونظري 

 عملينظري و 1محاولة  09/01/2020 565 االردن عمان االهلية الخاصة عبد الوهاب حميد عبد 618

 نظري وعملي 1محاولة  21/02/2018 6243 االردن عمان االهلية الخاصة عبيدة عامر عمران 619

 نظري وعملي 1محاولة  14/01/2020 859 االردن فيالدلفيا عبير علي عدنان 620

621 

خاركوف الوطنية  عثمان احمد كاظم 

 للصيدلة

 4محاولة  26/09/2016 23261 أوكرانيا
 نظري

622 

ن صالح حسن عثما

 27/11/2019 31695 االردن االسراء محمود

 1محاولة 

 نظري وعملي

623 

عثمان عبد القادر جبير 

 عوض

جامعة االسكندرية في 

 18/12/2019 33817 مصر مصر

 1محاولة 

 نظري وعملي

624 

عثمان يحيى فرحان 

 09/10/2019 26350 االردن فيالدلفيا مبارك

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري   3محاولة  15/11/2018 31332 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة ن احمد ضاحيعدنا 625

626 
 عدي عبد الزهره محمد 

/23ص.ب/ لبنان  الجامعه اللبنانيه   

2582   29/01/2017 

 2محاولة 
 عملي ونظري

627 

عذراء مزاحم عاصي 

 18/12/2019 33760 االردن البترا حسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي فقط 2محاولة  29/04/2019 11042 الهند AIIMS-MITS عرفان حميد غازي 628

 نظري 4محاولة  05/07/2017 16956 الهند راجيف غاندي عطاء عامر محمد 629

 نظري 2محاولة  22/01/2018 2244 االردن عمان االهلية الخاصة عال تركي علي 630

 نظري وعملي 1محاولة  29/07/2019 18742 االردن فيالدلفيا عال نبيه نجم صالح 631

 عملي ونظري  3محاولة  13/02/2018 5233 الهند اجاريا نكرجونا عالء حسين عبد سالم  632

 نظري وعملي 1محاولة  08/10/2019 26219 الهند Puna عالء فاضل حمزه راشد 633

 عملي فقط 4محاولة  02/09/2018 23664 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة عالء كاظم علي 634

 عملي ونظري 3محاولة  07/12/2016 30864 الهند راجيف غاندي عالء كريم عبد الحسين 635

 نظري 2محاولة  12/10/2017 26038 الهند راجيف غاندي عالء محمد حسين 636
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637 
 ترنوبل الطبية الحكومية علي  احسان ذياب 

 24619 أوكرانيا

24/08/2015 

 4محاولة 
 رينظ

 نظري وعملي 1محاولة  27/08/2019 21205 االردن الزيتونة االردنية علي احسان حسن حبيب 638

 عملي فقط 2محاولة  24/02/2019 5165 الهند راجيف غاندي علي احمد جياد 639

 نظري 3محاولة  20/05/2018 14784 الهند راجيف غاندي علي احمد خضير جاسم 640

641 
 علي احمد عزيز

 2محاولة  19/03/2016 10144 األردن وم التطبيقية الخاصةالعل
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  12/11/2019 29793 االردن جامعة عمان العربية علي احمد عيسى حمادي 642

643 

خاركوف الوطنية  علي اسعد ياسين

 للصيدلة

 4محاولة  19/10/2016 25807 أوكرانيا
 عملي ونظري

644 
 ل جابرعلي اسماعي

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 6951 أوكرانيا

15/03/2017 

 2محاولة 
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  03/02/2020 2915 الصين Jilin University علي اكبر حميد طراد 645

 نظري   3محاولة  15/08/2018 22481 الهند راجيف غاندي علي اكرم بير داود 646

647 

علي المرتضى محمد 

 10/11/2019 29624 االردن االسراء ويعال

 1محاولة 

 نظري وعملي

648 

خاركوف الوطنية  علي امين سعيد

 للصيدلة

 22075 أوكرانيا

27/07/2015 

 2محاولة 
 عملي ونظري

 عملي فقط 2محاولة  16/07/2019 17741 االردن عمان االهلية الخاصة علي جاسم احمد 649

 نظري 3محاولة  12/11/2017 29371 الهند نااجاريا نكرجو علي جاسم كاظم 650

 نظري وعملي 1محاولة  19/09/2017 23318 ايرلندا الملكية للجراحين علي جاسم محمد 651

652 
 علي جواد كشكول

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 1467 أوكرانيا

17/01/2016 

 2محاولة 
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  18/03/2018 9070 اسبانيا فالنسيا علي حسن جهاد 653

 نظري 3محاولة  18/10/2017 26860 الهند اجاريا نكرجونا علي حسن علي فرحان 654

 علي حسين علي صلبوخ 655

جامعة االسكندرية في 

 09/12/2019 32826 مصر مصر

 1محاولة 

 نظري وعملي

656 

/23ص.ب/ الهند راجيف غاندي علي حسين عليوي حمزة

3583 

 3ولة محا 08/02/2017
 نظري

 نظري وعملي  2محاولة  14/08/2018 22453 الهند راجيف غاندي علي حسين كاظم 657

 نظري وعملي 1محاولة  21/11/2019 31056 االردن جامعة عمان العربية علي خالد اسماعيل حازم 658

 نظري وعملي 1محاولة  24/12/2019 34321 جورجيا جورجيا علي خالد نجم عبد ايوب 659

 عملي ونظري 2محاولة  12/10/2017 26002 أوكرانيا بوغو مولتيس علي خالد هادي 660

 نظري وعملي 2محاولة  03/07/2019 16883 جورجيا تبليسي علي راجح صابر 661

 نظري وعملي 2محاولة  17/10/2018 28351 اوكرانيا الوطنية للصيدلة علي ربيع جاسم 662

 عملي ونظري 4محاولة  29/01/2017 2583 الهند غانديراجيف  علي رياض عبد الرضا 663

664 

الجامعة الوطنية الطبية  علي زكي ناجي

في فينيتسا )جامعة 

 بيراغوف الطبية (

 25463 أوكرانيا

17/10/2016 

 2محاولة 

 عملي ونظري

 وعملي نظري 2محاولة  05/08/2019 19551 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة علي ساجد خلف ذياب 665

 نظري 4محاولة  01/06/2017 14543 الهند راجيف غاندي علي سالم حسين 666
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 نظري وعملي 1محاولة  01/09/2019 21619 االردن عمان االهلية الخاصة علي سعد جابر حمزة 667

668 

علي سلمان خضير 

 صالح

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 07/10/2019 26049 الهند 

 1محاولة 

 وعملي نظري

 عملي فقط 3محاولة  24/03/2019 7565 االردن عمان االهلية الخاصة علي سمير علي 669

 نظري 3محاولة  29/08/2017 21917 الهند R.T.M.Nagpur علي صباح علي جبر 670

 نظري 4محاولة  05/07/2018 18822 الهند راجيف غاندي علي طالب مشعل  671

 نظري 4محاولة  12/07/2018 19322 الهند يراجيف غاند علي عباس علي  672

 نظري وعملي 1محاولة  03/11/2019 29158 االردن االسراء علي عبد هللا محمد عواد 673

 نظري وعملي 1محاولة  14/01/2020 866 االردن عمان العربية علي عبد حمد 674

 نظري وعملي 1محاولة  28/08/2019 21383 الهند راجيف غاندي علي عبد هادي فيصل 675

676 

علي عز العرب حسن 

 28/11/2018 32159 الهند راجيف غاندي حمزة

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري  2محاولة  20/03/2019 7430 الهند راجيف غاندي علي عقيل اكرم 677

 نظري وعملي 1محاولة  20/11/2019 30771 االردن االسراء علي عقيل زكي صالح 678

 نظري 3محاولة  20/02/2017 4447 الهند راجيف غاندي ل هاديعلي عقي 679

 نظري وعملي 1محاولة  09/01/2020 604 الهند راجيف غاندي علي عماد محمد سعيد 680

681 

خاركوف الوطنية  علي عوني قاسم

 للصيدلة

 2محاولة  25/05/2017 14004 أوكرانيا
 نظري  

 توليدو علي غالب عبد الحسين 682

 الواليات

المتحدة 

 08/04/2019 9078 االمريكية

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 2محاولة  16/11/2016 29245 اليمن الملكة اروى علي غالب عبد الحميد 683

684 
 علي فاروق عطا

اكتوبر للعلوم الحديثة 

 18/06/2019 15312 مصر واالداب

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  25/11/2018 31747 الهند ونااجاريا نكرج علي فرحان خلف  685

 نظري 3محاولة  30/07/2018 20884 الهند راجيف غاندي علي قاسم محمد 686

 عملي ونظري 2محاولة  07/03/2018 7841 الهند راجيف غاندي علي قحطان عدنان 687

 نظري 4محاولة  30/04/2017 11364 الهند راجيف غاندي علي كريم اسماعيل 688

689 

علي مجيب عبد اللطيف 

 حسن

LLC University of 

Georgia 30/09/2019 25121 جورجيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

690 

علي محمد رافد عبد 

 29/09/2019 25098 االردن البترا االمير

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3اولة مح 27/11/2017 31241 األردن عمان االهلية الخاصة علي محمد عبد العباس 691

692 

علي محمد ناظم 

 29/07/2019 18737 االردن عمان االهلية الخاصة اسماعيل

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  22/04/2019 10445 االردن الزيتونة علي محمود جاسم 693

 نظري وعملي 1محاولة  03/12/2019 32400 مصر جامعة حلوان علي محمود عبد مطلك 694

695 

علي مظفر محمود 

 شهاب

Osmania 

University 07/11/2019 29484 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 علي نعمة كاظم مجلي 696

Acharya 

Nagarjuna 

University 05/11/2019 29371 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  05/09/2019 22368 االردن الزيتونة علي هادي عباس حسين 697
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 نظري وعملي 1محاولة  23/01/2019 1657 الهند ناكبور علي هواس طهماز 698

699 

خاركوف الوطنية  علي وثيق مدفون

 للصيدلة

 4محاولة  24/08/2015 24614 أوكرانيا
 نظري

700 

خاركوف الوطنية  علياء محمد جويد

 للصيدلة

 2محاولة  23/10/2016 26128 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  30/06/2019 16432 الهند راجيف غاندي ق عباسعماد طار 701

702 

الجامعة الوطنية الطبية  عمار حسين رضا

في فينيتسا )جامعة 

 بيراغوف الطبية (

 31189 أوكرانيا

 3محاولة  13/12/2016

 نظري

 نظري  4محاولة  16/05/2018 14610 باكستان .Sindh Un عمار حسين مرموص 703

704 

مار عبد الرحمن ع

 حمادي

 4محاولة  18/09/2017 23160 الهند راجيف غاندي
 نظري

 عملي ونظري  3محاولة  23/05/2019 13280 الهند راجيف غاندي عمار كاظم موسى  705

 نظري 3محاولة  01/08/2018 21119 االردن االسراء عمار كمال هادي 706

 عملي فقط 4محاولة  05/07/2018 18800 الهند راجيف غاندي عمر احمد حسن حمادي 707

 عمر ادريس خلف صالح 708

JILIN 

UNIVERSITY 17/09/2019 23688 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  09/10/2019 26353 االردن فيالدلفيا عمر اسعد ناجي صابر 709

 نظري وعملي 1محاولة  04/12/2019 32519 االردن عمان االهلية الخاصة عمر بشار كريم شاكر 710

711 

عمر بالل عبد الستار 

 26/12/2019 34664 االردن االسراء صالح

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي فقط 2محاولة  04/08/2019 19349 االردن عمان االهلية الخاصة عمر ثامر عبد هللا جاسم 712

 نظري وعملي 1اولة مح 09/09/2019 22741 االردن البترا عمر ثائر علي احمد 713

 عمر جالل عطا 714

 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة

7623 24/03/2019 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  10/11/2019 29572 الهند راجيف غاندي عمر جمال محمد شعيب 715

 نظري وعملي 1ة محاول 22/08/2019 20684 االردن الزيتونة االردنية عمر خالد راسم محمود 716

 عملي ونظري 3محاولة  01/11/2017 28492 الهند راجيف غاندي عمر زياد طارق 717

 نظري وعملي 1محاولة  29/08/2019 21407 االردن العلوم التطبيقية الخاصة عمر سهيل شهاب علوان 718

 نظري وعملي 1محاولة  13/09/2018 24688 الهند راجيف غاندي عمر شاهين فتاح 719

 نظري وعملي 1محاولة  17/04/2019 10062 الهند راجيف غاندي عمر طارق ابراهيم 720

721 

خاركوف الوطنية  عمر عباس ابراهيم

 للصيدلة

 2محاولة  08/09/2016 22053 أوكرانيا

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  23/06/2019 15802 الهند AIIMS-MITS عمر عباس رماح 722

 نظري 4محاولة  26/09/2016 23260 أوكرانيا ترنوبل الوطنية اكعمر عبد هللا عر 723

724 

 عمر علي صالح

I.K Akhunbeav 

Kyrgyz State 

medical Academy 
قرغيزستا

 21/04/2019 10242 ن

 2محاولة 

 عملي ونظري 

 نظري 4محاولة  09/09/2015 26532 اذربيجان اذربيجان الطبية عمر عماد صديق 725

726 
 مصر مصر للعلوم والتكنلوجيا ابراهيمعمر فيصل 

/23ص.ب/

2229   25/01/2017 

 4محاولة 
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  30/12/2019 34906 االردن اليرموك عمر ليث حسين جمعة 727
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 نظري 3محاولة  31/12/2018 35190 الهند راجيف غاندي عمر محمد ابراهيم 728

 عملي فقط 2محاولة  27/08/2019 21206 ناالرد البترا عمر محمد قاسم هاشم 729

 نظري وعملي 1محاولة  23/09/2019 24509 االردن االسراء عمر محمود صكل سلو 730

 عملي فقط 3محاولة  22/10/2018 28842 االردن االسراء عمر منجد صالح 731

 نظري   3محاولة  03/12/2018 32613 الهند راجيف غاندي عمر ناظم مجيد 732

 نظري 4محاولة  08/03/2015 8870 اليمن الملكة اروى عمر نجيب مهدي 733

 نظري وعملي 1محاولة  08/08/2017 20044 األردن فيالدلفيا عمر نوفل محمد صالح 734

 نظري وعملي 1محاولة  28/08/2016 20571 ليبيا عمر المختار  عمر وليد ماهر 735

 نظري 3محاولة  30/10/2017 28101 االردن االسراء عهود طالب صبيح 736

 نظري وعملي 1محاولة  26/03/2018 9690 الهند اجاريا نكرجونا غادة سالم مصطاف 737

 عملي ونظري  3محاولة  13/02/2018 5234 الهند اجاريا نكرجونا غسان كردي موسى 738

 ينظري وعمل 1محاولة  26/12/2019 34655 مصر القاهرة غفران ابراهيم عبد كاظم 739

 نظري وعملي 1محاولة  24/06/2019 15966 االردن االسراء غفران حسن محمود 740

 نظري وعملي 1محاولة  27/01/2020 2252 االردن فيالدلفيا غيد محمد عامر 741

 نظري وعملي 1محاولة  24/09/2019 24742 االردن فيالدلفيا فاتن خالد احمد كريم 742

 نظري وعملي 1محاولة  22/09/2019 24298 االردن البترا فاتن محمد فياض محل 743

 نظري وعملي 1محاولة  05/11/2017 28830 األردن البترا فارس محمد شهاب 744

 نظري وعملي 1محاولة  04/09/2019 22339 الهند راجيف غاندي فاروق عمران موسى 745

746 

فاروق محمد فاروق 

 28/11/2019 31896 االردن الشرق االوسط عمر

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 2محاولة  29/01/2017 2585 األردن الزيتونة فاطمة عادل زينل 747

748 

/23ص.ب/ األردن العلوم التطبيقية الخاصة فاطمه اسامه حسام الدين

341 

 1محاولة  05/01/2017

 نظري وعملي

 ملينظري وع 1محاولة  12/11/2018 30826 االردن البترا فراس باسم الياس 749

 نظري  3محاولة  07/05/2018 13729 األردن عمان االهلية الخاصة فرح زاهد عبد الفتاح 750

751 

فرح عبد الرحمن 

 رزوقي
 فيالدلفيا

 3محاولة  16/04/2019 9930 االردن
 نظري 

752 

فرح عبد الناصر عبد 

 الرزاق

 4محاولة  29/03/2017 8219 األردن البترا
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  15/09/2019 23440 مصر المستقبل ناجيفرح عمار مصلح  753

 نظري وعملي 1محاولة  13/09/2018 24693 الهند اجاريا نكرجونا فرح محمد محمود 754

 نظري وعملي 1محاولة  09/12/2019 32828 االردن االسراء فرقان محمد بدري توفيق 755

 نظري  2محاولة  07/10/2018 26847 االردن العلوم التطبيقية الخاصة فرقد باسم الياس 756

 نظري 3محاولة  15/10/2017 26257 اذربيجان اذربيجان الطبية فرقد سامي رشيد 757

 نظري 3محاولة  18/01/2018 1932 الهند راجيف غاندي فالح فاضل هدهود 758

759 

فهد امجد عبد القادر 

 14/11/2019 30081 االردن عمان االهلية الخاصة محمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

760 

فهد صالح حاجي 

 06/10/2019 25808 االردن فيالدلفيا مخيلف

 1محاولة 

 نظري وعملي

761 

فهد عبد الحسين ابراهيم 

 حسن

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 08/10/2019 26247 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  4محاولة  23/10/2018 29120 الهند العثمانية فياض عبد هللا حبيب 762
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 نظري وعملي 1محاولة  13/01/2019 630 االردن البترا فيان مثنى شاكر 763

 نظري وعملي 1محاولة  22/01/2020 1641 الهند راجيف غاندي فيصل ثائر زياد 764

 نظري وعملي 1محاولة  03/02/2020 2875 االردن الزيتونة االردنية قتادة كمال محمد 765

 نظري وعملي 1محاولة  17/07/2018 19773 الهند راجيف غاندي قحطان حسين عطية 766

 نظري وعملي 2محاولة  12/06/2017 15435 الهند راجيف غاندي قصي عبد الكريم ثامر 767

768 
 العلوم التطبيقية الخاصة قمر عثمان عبد هللا

 02/05/2019 11308 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  01/10/2018 26358 الهند اجاريا نكرجونا اسماعيل قيس خالد 769

 عملي ونظري 2محاولة  13/09/2018 24680 الهند راجيف غاندي قيصر حسام ابراهيم 770

771 

كاروان عبد االله بكر 

 صدقي
 تبليسي الطبية

 10/05/2019 14089 جورجيا

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  05/03/2019 6000 سوريا دمشق جامعة كاظم مطر نصر هللا 772

 عملي ونظري  2محاولة  08/05/2019 13951 الهند راجيف غاندي كرار زامل رسن سمير 773

774 

كرار عبد الحمزة عبد 

 09/10/2019 26345 اوكرانيا بوكولمتس  الزهرة

 1محاولة 

 نظري وعملي

775 

كرار غالب علوان 

 22/09/2019 24258 الصين Jilin University حسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  22/10/2019 27703 االردن فيالدلفيا كرم صفوان مظفر داود 776

 عملي ونظري  2محاولة  23/04/2018 12405 جورجيا تبليسي الطبية كرم موفق احمد 777

 كريم احمد فليح حسن 778

روستوف الطبية 

 24/09/2019 24688 روسيا الحكومية 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  07/03/2018 7822 الهند راجيف غاندي كمال محمود خضير 779

 نظري 3محاولة  31/03/2016 8653 األردن عمان االهلية الخاصة كوثر حسان عبد الغفور 780

781 

كون اي اسماعيل 

 ابراهيم

 4محاولة  04/05/2016 11358 سوريا السورية الخاصة
 نظري

782 

الرا فارس اسماعيل 

 30/09/2019 25153 االردن البترا محمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 2محاولة  02/10/2017 24651 األردن عمان االهلية الخاصة النة طالل عادل 783

 نظري  2محاولة  18/04/2016 10297 ليبيا المرقب لبنى سعد عبد اللطيف 784

 نظري وعملي 1محاولة  06/11/2019 29414 االردن البترا الح حسنلبنى قيس ص 785

 نظري وعملي 1محاولة  12/09/2019 23128 االردن االسراء لمى احمد جار هللا علي 786

 نظري  3محاولة  24/06/2019 15975 االردن عمان االهلية الخاصة لميس احمد مزعل 787

 نظري وعملي 1محاولة  11/09/2019 23072 ناالرد فيالدلفيا لؤي علي عبد الشهيد 788

 نظري وعملي 1محاولة  29/08/2019 21424 الهند راجيف غاندي ليث ثائر هوبي حميد 789

 نظري وعملي 1محاولة  19/06/2019 15532 االردن فيالدلفيا ليث ذنون انيس 790

791 

جامعة ريازان الطبية  ليث عبد الحسين حنون

 الحكومية

 1محاولة  26/04/2017 11131 روسيا

 نظري وعملي

 عملي ونظري 4محاولة  29/12/2015 36698 اليمن الملكة اروى ليث عصام صبري 792

 عملي فقط 3محاولة  15/10/2018 28028 اوكرانيا بوغوموليتس ليث عالء خلف 793

 عملي فقط 2محاولة  23/07/2019 18246 االردن فيالدلفيا ليث محمد عبد 794

 نظري وعملي 2محاولة  23/07/2019 18251 جورجيا LLCجامعة  ث معين عباسلي 795

 نظري وعملي 1محاولة  11/09/2019 23075 االردن االسراء ليث والء عادل حمودي 796

 نظري وعملي 1محاولة  13/01/2020 752 االردن الجامعة االردنية لينا رائد سليم 797
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798 

لينا محمد عبد اللطيف 

 24/12/2019 34333 االردن سراءاال سلمان

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  3محاولة  31/07/2018 20932 االردن عمان االهلية الخاصة لينا مناف طالب 799

 نظري وعملي 1محاولة  16/07/2019 17739 االردن فيالدلفيا لينة سعد طالب 800

 ماريه عالء محمود 801

Huazhong 

University of 

Science and 

Technology 30/01/2020 2672 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

802 

مامون عبد الرحمن 

 ضاري

 4محاولة  26/11/2017 30997 اليمن الملكة اروى
 نظري

 عملي فقط 2محاولة  02/09/2019 21805 االردن الزيتونة االردنية ماهر باسم غضبان  803

 نظري وعملي  2محاولة  14/11/2017 29743 الهند راجيف غاندي مأب جاندان عباس 804

805 

محسن مصطفى محمد 

 حسن
Huazhong 

 20/02/2019 4771 الصين

 1محاولة 

 نظري وعملي

806 

محمد ابراهيم عبد الخالق 

 26/12/2019 34661 االردن فيالدلفيا ياسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  29/08/2018 23466 االردن عمان االهلية الخاصة محمد احمد اكرم 807

 محمد احمد خلف عبد 808

Savitribai Phule 

Pune University 22/10/2019 27778 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 2محاولة  29/10/2017 27676 الهند راجيف غاندي محمد احمد شاكر 809

 نظري وعملي 1محاولة  31/10/2019 28861 االردن فيالدلفيا محمد احمد عبد حسن 810

 نظري  2محاولة  29/07/2019 18739 االردن فيالدلفيا محمد احمد محمد صالح 811

 نظري وعملي 1محاولة  03/11/2019 29073 االردن االسراء محمد اسامة محمد عباس 812

 نظري وعملي 1محاولة  16/07/2019 17735 الهند راجيف غاندي محمد اسماعيل ابراهيم 813

 نظري 2محاولة  24/10/2017 27354 الهند راجيف غاندي ماعيل طهمحمد اس 814

815 

محمد االمين عباس 

 31/07/2019 19073 الهند راجيف غاندي جاسم

 2محاولة 

 نظري وعملي

816 

محمد الحسن فخري 

 محمد

 1محاولة  31/01/2017 2789 الهند راجيف غاندي

 نظري وعملي

817 

محمد امين عبد الحسين 

 12/09/2019 23299 الصين Jilin University عبد هللا

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  08/01/2018 692 اذربيجان اذربيجان الطبية محمد اياد حسين 818

 نظري 3محاولة  08/08/2017 20055 األردن االسراء محمد اياد صالح 819

 نظري  2محاولة  03/12/2018 32605 االردن عمان االهلية الخاصة محمد تحسين عبد 820

 عملي فقط 2محاولة  31/07/2019 19075 الهند راجيف غاندي محمد ثائر جغيف مجول 821

 عملي ونظري 2محاولة  01/10/2018 26376 الهند اجاريا نكرجونا محمد جاسم محمد 822

 نظري 3محاولة  18/03/2018 9068 الهند راجيف غاندي محمد جبار حياوي 823

 نظري 4محاولة  25/10/2017 27553 جورجيا تبليسي الطبية محمد جبار خلف  824

 محمد جالل ابراهيم ولي 825

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 21/10/2019 27631 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  2محاولة  26/08/2019 20984 االردن الشرق االوسط محمد جميل ابراهيم 826

 نظري وعملي 1محاولة  22/09/2019 24305 الهند راجيف غاندي حاتم رشيد شكر محمد 827

 نظري 4محاولة  03/04/2018 10792 االردن فيالدلفيامحمد حافظ فوزي  828
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 ابراهيم 

829 

محمد حروبي كصير 

 12/12/2019 33208 االردن جامعة عمان العربية هويدي

 1محاولة 

 نظري وعملي

 سلمان محمد حمزة داود 830

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 22/10/2019 27776 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  24/04/2016 10795 الهند التقنية العالمية محمد حميد رشيد 831

 عملي ونظري  2محاولة  24/02/2019 5160 الهند راجيف غاندي محمد حميد محمد 832

 نظري  2محاولة  19/09/2017 23324 الهند ريا نكرجونااجا محمد خالد حمادي 833

 عملي فقط 2محاولة  17/03/2019 7048 االردن االسراء محمد خالد محمد 834

 محمد دحام مهدي فرحان 835

Tblisi State 

Medical University 17/11/2019 30163 جورجيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  27/08/2017 21650 دالهن راجيف غاندي محمد رعد حبيب 836

 نظري وعملي 1محاولة  05/09/2019 22395 جورجيا تبليسي الطبية محمد رياض احمد رشيد 837

838 

محمد رياض عبد 

 الرحمن

 االردن عمان االهلية الخاصة

19811 07/08/2017 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 محمد زيد عزيز 839

Acharya 

Nagarjuna 

University 06/02/2020 3471 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

840 
 محمد سعد حازم

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

/23ص.ب/ أوكرانيا

27025     

30/10/2016 

 3محاولة 
 نظري

 عملي ونظري 2محاولة  08/08/2016 18424 اوكرانيا الوطنية للصيدلة محمد سعد سعدي 841

 نظري وعملي 1محاولة  27/11/2017 31239 األردن اصةعمان االهلية الخ محمد سعد محمد  842

 نظري وعملي 1محاولة  02/02/2020 2849 الهند راجيف غاندي محمد سلطان عالوي 843

 نظري 4محاولة  18/03/2018 9031 االردن االسراء محمد سلمان حسين  844

 نظري   3ة محاول 07/06/2018 16599 الهند راجيف غاندي محمد سيف الدين حاتم 845

 نظري وعملي 1محاولة  22/10/2017 27085 جورجيا تبليسي الطبية محمد شاكر علي حسين 846

847 
 محمد صادق تقي

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 2محاولة  08/09/2016 22052 أوكرانيا
 نظري

848 

محمد صادق شاحوذ 

 مشعل

National 

University of 

Pharmacy 24/09/2019 24739 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

849 

خاركوف الوطنية  محمد صباح متعب  

 للصيدلة

 23632 اوكرانيا

16/08/2015 

 4محاولة 
 نظري

850 

محمد صالح مهدي عبد 

 03/12/2019 32374 االردن االسراء هللا

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  09/09/2019 22740 االردن العلوم التطبيقية الخاصة محمد ضرار سالم محمد 851

 نظري  2محاولة  13/09/2018 24692 الهند راجيف غاندي محمد عادل علوان 852

853 
 محمد عامر علي

الجامعة الحكومية الطبية 

 البالروسية
 9059 بيالروسيا

18/03/2018 

 2محاولة 

 نظري 

 نظري  2اولة مح 04/12/2018 32800 اوكرانيا الوطنية للصيدلة محمد عباس جاسم 854

 نظري 4محاولة  14/11/2017 29736 الهند راجيف غاندي محمد عبد االله ذنون 855

 نظري وعملي 1محاولة  22/09/2019 24299 االردن االسراء محمد عبد الباسط احمد 856

 نظري 3محاولة  30/01/2018 3358 االردن عمان االهلية الخاصة محمد عبد الجبار حسين 857
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858 

د عبد الجبار عبد محم

 اللطيف

 4محاولة  12/11/2017 29380 الهند اجاريا نكرجونا
 نظري

 نظري 2محاولة  10/10/2017 25796 أوكرانيا بوغو مولتيس محمد عبد الرحيم ذنون 859

860 

محمد عبد الصاحب 

 كيطان
 زنجان الطبية

 24/01/2019 1903 ايران

 2محاولة 
 نظري 

 عملي فقط 2محاولة  05/08/2019 19560 االردن جامعة الشرق االوسط دمحمد عبد هللا حمد عب 861

862 

محمد عبد المجيد محمد 

 24/11/2019 31232 االردن جامعة عمان العربية احمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  24/07/2017 18499 األردن االسراء محمد عبد المنعم محميد 863

 نظري   4محاولة  25/11/2018 31839 االردن عمان العربية ابراهيم محمد عبد الواحد 864

 نظري وعملي 1محاولة  05/11/2019 29369 االردن االسراء محمد عبد نواف جاسم 865

 نظري 3محاولة  05/01/2017 417 األردن البترا محمد عدنان داود 866

867 

خاركوف الوطنية  محمد عالوي حسين

 للصيدلة

 1محاولة  16/08/2015 23706 أوكرانيا

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  12/08/2018 22062 تركيا غازي محمد علي صاحب حسن 868

 نظري 2محاولة  18/12/2017 33504 الهند اجاريا نكرجونا محمد علي عادل 869

 ملينظري وع 1محاولة  06/10/2019 25886 االردن عمان العربية محمد علي قاسم سلمان 870

 نظري  2محاولة  19/03/2019 7325 االردن فيالدلفيا محمد علي محمد نوري 871

 نظري 3محاولة  13/02/2017 3920 األردن االردنية محمد علي نادر 872

 عملي فقط 2محاولة  16/07/2019 17724 االردن فيالدلفيا محمد علي يونس 873

 نظري 2محاولة  21/01/2018 2060 سوريا وليةالجامعة العربية الد محمد عمار احمد سعيد 874

875 

خاركوف الوطنية  محمد فاضل حسين

 للصيدلة

 3محاولة  09/08/2015 22969 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري 4محاولة  06/09/2015 26054 الهند راجيف غاندي محمد فائق عباس 876

877 

محمد فخري طالب عبد 

 18/12/2019 33793 االردن االسراء هللا

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري 2محاولة  20/12/2015 35915 األردن االسراء محمد قابل حبيب 878

 نظري 4محاولة  06/12/2017 32289 الهند راجيف غاندي محمد قاسم حسن 879

 عملي ونظري 2محاولة  06/10/2015 29035 األردن البترا محمد قاسم رزاق 880

 نظري وعملي 1محاولة  22/10/2019 27742 االردن البترا مجيدمحمد قحطان فؤاد  881

 عملي ونظري 3محاولة  21/02/2017 4625 اليمن الملكة اروى محمد مازن مزعل 882

 نظري   2محاولة  31/12/2018 35187 الهند بونا محمد محمد امين ياسين 883

884 
 ترنوبل الطبية الحكومية محمد محمود احمد

 3محاولة  13/06/2019 15087 اوكرانيا
 عملي ونظري 

 نظري  2محاولة  10/07/2018 19244 اليمن العلوم والتكنلوجية محمد مساعد عبد العزيز 885

 نظري  2محاولة  29/07/2019 18740 الهند راجيف غاندي محمد معن بكر قدوري 886

 نظري وعملي 1محاولة  10/07/2019 17274 االردن الشرق االوسط محمد معن محمد 887

888 

محمد منذر زعالن 

 خضير

Bogomolets 

National Medical 

University 24/10/2019 28165 اوكرانيا 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  12/09/2019 23126 االردن عمان االهلية الخاصة محمد مهند عبد الجبار 889

 نظري 4محاولة  29/06/2016 16069 لبنان  ةاللبنانية االمريكي محمد موحان ابراهيم 890

 عملي ونظري 2محاولة  13/02/2018 5204 الهند راجيف غاندي محمد موسى حسين 891
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 نظري وعملي 1محاولة  14/01/2020 864 االردن فيالدلفيا محمد نايف بكر  892

 وعملينظري  1محاولة  25/05/2017 14005 الهند همدارد محمد نائل عبد الجبار 893

 نظري وعملي 1محاولة  12/02/2020 3898 الهند العثمانية محمد نجم عبد كريم 894

 نظري وعملي 1محاولة  04/09/2019 22087 جورجيا تبليسي الطبية محمد نصر مجيد احمد 895

 عملي ونظري  2محاولة  23/04/2018 12402 جورجيا تبليسي الطبية الحكومية محمد نعمة محمد حسون 896

 محمد نهاد سعد هللا محمد 897

Acharya 

Nagarjuna 

University 22/10/2019 28006 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي  2محاولة  09/10/2018 27337 الهند راجيف غاندي محمد نهاد نوري  898

 نظري 4محاولة  17/04/2016 10154 الهند العثمانية محمد هالل سالم 899

 نظري 3محاولة  03/04/2017 8707 األردن االسراء ليد عبد المجيدمحمد و 900

901 

محمود ابراهيم عبيد 

 22/10/2019 27721 االردن الشرق االوسط شيحان

 1محاولة 

 نظري وعملي

902 

محمود حازم صادق 

 17/12/2019 33560 االردن عمان االهلية الخاصة احمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 2محاولة  19/10/2017 26930 األردن فيالدلفيا نمحمود سعد عدنا 903

 نظري وعملي 1محاولة  23/08/2016 19993 االردن جامعه العلوم التطبيقيه محمود عاصم محمد 904

 نظري  3محاولة  03/07/2018 18474 اليمن الملكة اروى محمود عماد عبد الحليم 905

 محمود منعم جبار فريح 906

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 08/10/2019 26283 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

907 

محمود نايف سالم عبد 

 21/08/2019 20547 االردن جامعة الشرق االوسط هللا

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري  2محاولة  08/04/2019 9039 الهند راجيف غاندي محمود يوسف محمود 908

 مختار زهير ناجي 909

 االردن يقية الخاصةالعلوم التطب

2012 27/01/2019 

 3محاولة 
 نظري  

 نظري وعملي 1محاولة  05/06/2017 24754 السويد اوبساال مختار شاكر حسين 910

 نظري وعملي 1محاولة  16/11/2017 30032 الهند همدارد مخلد الزم حبيب 911

 نظري  2محاولة  27/02/2019 5584 الهند راجيف غاندي مخلد محمد حاتم 912

 نظري وعملي  2محاولة  25/09/2018 25603 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة مراد طارق فائق 913

 عملي ونظري  2محاولة  18/12/2017 3373 اذربيجان اذربيجان الطبية مراد قاسم رفعت 914

 نظري وعملي 1محاولة  24/12/2019 34322 االردن االسراء مراد محمد طالب محمد 915

 نظري وعملي 1محاولة  03/11/2019 29082 االردن فيالدلفيا مرال يشار احمد محمد 916

917 

مرتضى سعد ناجي 

 08/08/2019 19988 الهند راجيف غاندي محمد

 2محاولة 

 عملي فقط

918 

مرتضى صادق جعفر 

 22/10/2019 27716 االردن عمان االهلية الخاصة جاسم

 1محاولة 

 نظري وعملي

 ضى صباح غانممرت 919

JILIN 

UNIVERSITY 29/09/2019 25097 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري   4محاولة  19/11/2018 31502 الهند اجاريا نكرجونا مرتضى عادل حبيب 920

921 

مرتضى عبد االمير 

 محمد

JILIN 

UNIVERSITY 09/09/2019 22903 الصين 

 2محاولة 

 عملي فقط

 عملي ونظري 2محاولة  24/05/2017 13840 جورجيا يسيتبل مروة اياد مهدي 922

 نظري   4محاولة  26/10/2017 26797 أوكرانياخاركوف الوطنية  مروة سعدي كاظم 923
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 نظري وعملي 1محاولة  06/10/2019 25803 االردن عمان االهلية الخاصة مروة صفاء عبد االمير 924

925 

مروة عبد الفتاح ستار 

 توكل
 الدلفيافي

 06/11/2019 29420 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  26/02/2017 5222 األردن االسراء مروه رعد خليفه 926

 نظري وعملي 1محاولة  31/12/2018 35199 االردن البترا مريم اكرم عبد الرحمن 927

 نظري  2حاولة م 05/07/2018 18827 الهند راجيف غاندي مريم حميد يونس 928

 نظري وعملي 1محاولة  10/03/2016 6693 األردن عمان االهلية الخاصة مريم عبد المجيد عليوي 929

930 

مريم عدنان نعمان 

 22/09/2019 24287 االردن االسراء سلمان

 1محاولة 

 نظري وعملي

931 

مريم علي زيد عبد 

 09/09/2019 22739 االردن البترا العزيز

 1محاولة 

 ي وعملينظر

 نظري وعملي 1محاولة  24/09/2019 24716 االردن العلوم التطبيقية الخاصة مريم قاسم عبد الجبار 932

 نظري وعملي 1محاولة  19/07/2016 17134 األردن البترا مريم ليث عبد الفتاح 933

 عملي ونظري 3محاولة  27/04/2016 11126 مصر المستقبل مريم محمود عبد العزيز 934

 نظري وعملي 1محاولة  22/09/2019 24230 االردن البترا مريم نبيل ناظم اسماعيل 935

936 

مسعد هيثم عبد اللطيف 

 26/12/2019 34654 االردن االسراء حسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي ونظري  2محاولة  07/04/2019 8896 االردن عمان االهلية الخاصة مصطفى ابراهيم خليل 937

 عملي ونظري 3محاولة  20/02/2017 4446 الهند مهراجا طفى ابراهيم ناصرمص 938

 نظري وعملي 1محاولة  05/01/2020 149 الهند راجيف غاندي مصطفى احمد سلمان 939

940 

مصطفى احمد عبد 

 18/07/2019 17936 االردن فيالدلفيا اللطيف

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري وعملي  2محاولة  26/03/2018 9704 جورجيا مية الطبيةتبليسي الحكو مصطفى احمد عبد علي 941

942 

مصطفى احمد مطشر 

 29/07/2019 18736 االردن الزيتونة نجم

 2محاولة 

 عملي فقط

943 

مصطفى اركان احمد 

 01/10/2019 25497 االردن فيالدلفيا خلف

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  2محاولة  22/04/2019 10450 دناالر عمان االهلية الخاصة مصطفى اسعد شوقي 944

945 

مصطفى امجد عبد 

 3محاولة  20/06/2018 17390 الهند راجيف غاندي الحمزة
 عملي ونظري

 نظري   2محاولة  07/06/2018 16603 الهند راجيف غاندي مصطفى بشير نجم 946

 ينظر 3محاولة  03/12/2017 31823 الهند راجيف غاندي مصطفى ثائر جفيف 947

948 

مصطفى جليل عبد 

 28/11/2018 32157 الهند راجيف غاندي السادة

 2محاولة 
 نظري  

949 
 العلوم التطبيقية الخاصة مصطفى جمال ادريس

 16/05/2019 12558 االردن

 2محاولة 
 نظري 

950 

مصطفى جمال علي 

 31/07/2019 19060 االردن االسراء خلف

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري   2محاولة  14/03/2019 6960 الهند راجيف غاندي هيدمصطفى حازم ش 951

952 

مصطفى حسن عبد 

 الرزاق
 راجيف غاندي

 17/09/2018 24954 الهند

 2محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  01/08/2018 21116 الهند راجيف غاندي مصطفى حسن كريم  953

 نظري وعملي 1محاولة  20/10/2019 27273 الهند اجاريا نكرجونامصطفى حشمت علي  954



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date 2020/   6   /4التاريخ:        

31 
 

 

REPUBLIC OF IRAQ 
Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 
University Of Baghdad 

College Of Pharmacy 
Foreign Pharmacy Graduate 

Examination committee 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 اكبر 

 نظري 2محاولة  29/05/2017 14188 األردن عمان االهلية الخاصة مصطفى رعد جاسم  955

 نظري   2محاولة  10/10/2018 27550 االردن فيالدلفيا مصطفى رياض جاسم 956

957 

مصطفى رياض عثمان 

 عمر

جامعة االسكندرية في 

 17/12/2019 33604 مصر مصر

 1اولة مح

 نظري وعملي

 نظري  3محاولة  18/01/2018 1849 األردن البترا مصطفى زياد طارق 958

 نظري   3محاولة  31/12/2018 35097 الهند راجيف غاندي مصطفى سعد غيدان 959

 نظري وعملي 1محاولة  06/02/2019 3334 الهند راجيف غاندي مصطفى سليم جاسم 960

961 

مصطفى صفاء عباس 

 22/12/2019 34112 االردن االسراء حسن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  23/07/2019 18345 االردن فيالدلفيا مصطفى طالب خماس 962

963 

مصطفى عامر سامي 

 03/12/2019 32401 الهند راجيف غاندي رشيد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  08/10/2019 26102 الهند راجيف غاندي مصطفى عبد الكريم حمد 964

965 

مصطفى عبد الكريم لفتة 

 حسن

JILIN 

UNIVERSITY 07/08/2019 19843 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 مصطفى عبد هللا جبار  966

JILIN 

UNIVERSITY 12/09/2019 23300 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

967 

مصطفى عبد هللا ياسين 

 05/11/2019 29368 االردن خاصةعمان االهلية ال جلوب

 1محاولة 

 نظري وعملي

968 

مصطفى عبد الهادي 

 13/02/2020 3982 تركيا Istanbul University فاضل 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  2محاولة  15/05/2019 12516 االردن عمان العربية مصطفى عبد خلف 969

 نظري   3محاولة  07/03/2019 6308 االردن االسراء مصطفى عبد عطية 970

971 

مصطفى عالء جبر عبد 

 20/10/2019 27269 االردن عمان االهلية الخاصة الحسن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري   3محاولة  09/10/2018 27379 الهند راجيف غاندي مصطفى علي ماضي 972

 نظري وعملي 1حاولة م 03/02/2020 2871 االردن العلوم التطبيقية الخاصة مصطفى غازي فرحان 973

 نظري   3محاولة  30/05/2018 15802 الهند راجيف غاندي مصطفى فاضل عبد هللا 974

975 

مصطفى فتحي هيكل 

 صوفي
 عمان االهلية الخاصة

 25/09/2019 24839 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

976 

مصطفى فخري حسين 

 خليل
 راجيف غاندي

 15/12/2019 33367 الهند

 1محاولة 

 ظري وعملين

977 

مصطفى فراس سلمان 

 03/09/2019 22088 االردن الزيتونة مصطفى

 1محاولة 

 نظري وعملي

978 

مصطفى فالح شالل 

 31/07/2019 19074 الهند راجيف غاندي خليفة

 2محاولة 

 نظري 

979 

مصطفى فالح طالب 

 27/08/2019 21208 االردن البترا رسولي

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري 3محاولة  29/10/2017 27721 الهند راجيف غاندي ريم نجممصطفى ك 980

 نظري   2محاولة  15/08/2018 22496 الهند راجيف غاندي مصطفى محمد احمد 981

982 

مصطفى محمد اسعد 

 12/09/2019 23127 الهند اجاريا نكرجونا حسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

 عملي فقط 3محاولة  29/08/2018 23367 اوكرانيا ترنوبل الطبية الحكومية مصطفى محمد خلف 983

 نظري وعملي 1محاولة  06/08/2019 19683 الهند JAMIAمصطفى محمد لطيف  984
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 HAMDARD احمد

 نظري وعملي 1محاولة  11/09/2019 23074 االردن البترا مصطفى محمد نوري 985

 نظري 4محاولة  31/03/2016 8655 األردن عمان االهلية الخاصة مصطفى محمد يحيى 986

 عملي فقط 2محاولة  04/07/2019 16893 الهند راجيف غاندي مصطفى محمود حامد 987

988 

مصطفى مضر عبد 

 3محاولة  13/01/2019 615 مصر مصر للعلوم والتكنلوجيا الحميد
 نظري  

989 

مصطفى مظفر صديق 

 09/10/2019 26348 االردن فيالدلفيا عبد الرحمن

 1محاولة 

 ظري وعملين

990 

مصطفى مهند عبد 

 26/03/2018 9811 الهند نكرجونه الرحمن 

 4محاولة 
 نظري

 عملي فقط 4محاولة  08/03/2018 8026 الهند مهراجا مصطفى مؤيد حسين 991

 نظري وعملي 2محاولة  14/10/2018 27733 الهند همدارد مصطفى ميسر احمد 992

 نظري  2محاولة  17/09/2018 24935 االردن قية الخاصةالعلوم التطبي مصطفى ياسين خضير 993

 نظري وعملي 1محاولة  27/05/2019 13567 الهند راجيف غاندي مصطفى يونس دشر 994

995 

خاركوف الوطنية  مظاهر ناظم جاسم

 للصيدلة

 2محاولة  11/08/2015 23278 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  03/07/2019 16847 الهند راجيف غاندي معتز سعد غيدان 996

 عملي ونظري  2محاولة  26/12/2018 34810 الهند راجيف غاندي معتز ياسين طه 997

 نظري وعملي 1محاولة  15/09/2019 23477 الصين HUAZHONG معد ابراهيم فليح حسن 998

 نظري   2محاولة  07/10/2018 27013 الهند راجيف غاندي معمر علي فاضل 999

 نظري وعملي 1محاولة  29/08/2017 27715 األردن عمان االهلية الخاصة مغيرة قيس مكي 1000

 نظري وعملي 1محاولة  19/09/2019 23901 االردن العلوم التطبيقية الخاصة مفاز وليد خليل كندي 1001

 لينظري وعم 1محاولة  30/07/2019 18849 االردن فيالدلفيا مكرم منعم مجيد جاسم 1002

 عملي ونظري 2محاولة  12/02/2018 4950 اذربيجان اذربيجان الطبية مالك عباس سليمان 1003

 نظري وعملي 1محاولة  03/04/2018 10791 اليمن الملكة اروى منار احمد ناظم غفوري 1004

 نظري وعملي 1محاولة  14/08/2018 22337 الهند راجيف غاندي مناف عبد الزهرة حسين  1005

1006 
 منتظر حيدر عبود 

خواجونغ للعلوم 

 والتكنولوجية
 26/03/2018 9705 الصين

 1محاولة 

 نظري وعملي

1007 

منتظر عادل حمدان 

 22/12/2019 34122 الهند راجيف غاندي عبيس

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  09/03/2017 6509 األردن االسراء منتظر فارس عباس 1008

 نظري وعملي 1محاولة  31/10/2019 28828 االردن الجامعة االردنية براهيممنور امين ا 1009

 نظري وعملي 1محاولة  17/12/2019 33605 االردن العلوم التطبيقية الخاصة منورة زياد سعيد محمد 1010

 نظري وعملي 1محاولة  20/10/2019 27394 اليمن جامعة صنعاء مها فريد حسين عوني 1011

1012 

ود خضير مها محم

 سلمان

eastren 

mediterranean un 30/05/2018 15801 قبرص 

 4محاولة 
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  07/06/2018 16606 الهند راجيف غاندي مهدي نزار اديب 1013

 مهدي يعرب داود مهدي 1014

جامعة العلوم 

 19/12/2019 33975 االردن والتكنولوجيا االردنية

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري   2محاولة  11/10/2018 27620 الهند بونا مهند ابراهيم محمود 1015

 نظري وعملي  4محاولة  13/09/2018 24691 الهند راجيف غاندي مهند حازم حمزة 1016

 نظري  2محاولة  27/06/2019 16342 الهند راجيف غاندي مهند حسين عبد 1017



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date 2020/   6   /4التاريخ:        

33 
 

 

REPUBLIC OF IRAQ 
Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 
University Of Baghdad 

College Of Pharmacy 
Foreign Pharmacy Graduate 

Examination committee 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 مهند سليم مجيد 1018

Huazhong 

University of 

Science and 

Technology 30/01/2020 2694 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري  2محاولة  14/08/2018 22418 الهند راجيف غاندي مهند صبيح عبد الرزاق 1019

 نظري 2محاولة  02/03/2016  5838 اليمن الوطنية مهند فاضل عجب 1020

 نظري وعملي 1محاولة  20/01/2019 1175 الهند راجيف غاندي مهند منير اسماعيل  1021

1022 
 18850 الهند Nagpur University مهيمن عبد الجبار كردي

05/07/2018 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 4محاولة  07/06/2018 16596 الهند راجيف غاندي مهيمن فاهم غالي 1023

 عملي ونظري  2محاولة  24/01/2019 1725 االردن عمان االهلية الخاصة موج اسماعيل نواف 1024

 موفق مهدي عبد علي  1025

SAVITRIBAI 

PHULE PUNE 

UNIVERSITY 22/09/2019 24343 الهند 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري   3محاولة  13/02/2018 5172 االردن فيالدلفيا مؤمن محمد يونس  1026

1027 
 تبليسي الحكومية الطبية ميركو شداد ناصح

 14/10/2018 27746 جورجيا

 3محاولة 
 نظري  

 نظري وعملي 1محاولة  11/09/2019 22984 االردن العلوم التطبيقية الخاصة ميرون منهل عبد هللا 1028

 نظري وعملي 1محاولة  26/11/2019 31621 االردن جامعة عمان العربية ميس عزيز مجول سبع 1029

 نظري وعملي 1محاولة  25/07/2017 18660 مصر اكتوبر 6 ميس عماد حميد 1030

 عملي ونظري  2محاولة  29/04/2019 11080 اليمن الملكة اروى ميس محمد حسن 1031

 نظري وعملي 1محاولة  16/07/2019 17729 االردن فيالدلفيا ميس وكاع فرمان 1032

1033 

ميسم عماد الدين عبد 

 3محاولة  27/06/2018 17991 الهند راجيف غاندي الرحمن
 نظري 

 نظري وعملي 1محاولة  27/05/2018 15451 االردن عمان االهلية الخاصة مينا سالم جاسم 1034

1035 

مينا علي عبد الحسين 

 30/10/2019 28772 االردن عمان االهلية الخاصة احمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

 مينا ميثم عبد الحسين 1036

 االردن العلوم التطبيقية الخاصة

631 13/01/2019 

 1ة محاول

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  22/09/2019 24301 االردن العلوم التطبيقية الخاصة مينا هيثم عبد الحسين 1037

 نظري 3محاولة  14/11/2017 29742 الهند راجيف غاندي نادية احمد حمود 1038

 نظري 4محاولة  15/11/2015 32493 مصر اكتوبر 6 نازك سنان عزه 1039

 نظري 3محاولة  29/08/2018 23345 اوكرانيا الجامعة الوطنية للصيدلة حمد حسينناظم  1040

 نامق عبد هللا حسن محمد 1041

JILIN 

UNIVERSITY 23/09/2019 24510 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نبأ سعد حاتم حمودي 1042

JILIN 

UNIVERSITY 26/09/2019 24952 الصين 

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي  2محاولة  09/10/2018 27376 الهند راجيف غاندي ين زكي حسننسر 1043

 نظري 3محاولة  01/11/2017 28403 األردن االسراء نسرين عبد الرحمن نجم 1044

1045 

خاركوف الوطنية  نشوان هادي

 للصيدلة

 4محاولة  16/08/2015 23631 أوكرانيا
 نظري

1046 

نعمان عبد الغفور نعمان 

 05/09/2019 22433 االردن شرق االوسطال تركي

 1محاولة 

 نظري وعملي
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1047 

نور الدين جمعه ماضي 

 22/10/2019 27739 الهند راجيف غاندي محسن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 2محاولة  18/09/2018 25010 الهند راجيف غاندي نور الدين حبيب علي 1048

1049 

نور الدين قيس نجم عبد 

 30/09/2019 25152 االردن الدلفيافي هللا

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  03/08/2016 17897 األردن االسراء نور جاسم محمد  1050

 نظري وعملي 1محاولة  24/12/2019 34328 االردن عمان االهلية الخاصة نور حميد عطية جاسم 1051

 نظري   3محاولة  03/03/2014 7397 سوريا السورية الخاصة نور ضرغام احمد 1052

 نظري وعملي 1محاولة  09/01/2020 584 االردن عمان االهلية الخاصة نور عامر مرتضى 1053

 نظري  4محاولة  16/04/2018 11667 االردن االسراء نور عبد الكريم يحيى 1054

 نظري وعملي 1محاولة  03/03/2015 8415 األردن العلوم التطبيقية الخاصة نور عدنان رضا 1055

 نظري وعملي 1محاولة  09/01/2020 567 االمارات دبي للبنات نور عدنان كامل 1056

 نظري وعملي 1محاولة  17/06/2019 15251 االردن االسراء نور عالء اسماعيل 1057

1058 
 نور علي عبد الحسين

عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 االمارات

 2محاولة  11/01/2016 821
 نظري

 نظري وعملي 1محاولة  06/11/2019 29417 االمارات كلية دبي للصيدلة للبنات نور علي لفتة فيصل 1059

 نظري 3محاولة  21/05/2017 13325 األردن االسراء نور مصطفى شاكر 1060

1061 
 ترنوبل الطبية الحكومية نور مؤيد صالح

 2محاولة  27/08/2015 24990 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري  2محاولة  16/07/2019 17708 االردن فيالدلفيا ان باسم عبد الرزاقنور 1062

1063 

نورة ابوالهيل عجة عبد 

 22/10/2019 27694 االردن عمان االهلية الخاصة الحسين

 1محاولة 

 نظري وعملي

1064 

نورة عبد الرحمن حميد 

 شاهر
 االسراء

 23/09/2019 24511 االردن

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  13/01/2020 743 االردن البترا نيفين فوزي اسعد 1065

 نظري وعملي 1محاولة  10/10/2018 27563 الهند راجيف غاندي هاجر ايهاب صالح 1066

1067 

هاجر سمير عبد القادر 

 29/07/2019 18821 االردن فيالدلفيا مزاحم

 2محاولة 

 نظري 

 نظري 3محاولة  30/10/2017 28128 االمارات للصيدلةدبي  هاجر عبد الواحد كاظم 1068

 عملي ونظري 2محاولة  17/04/2018 11927 اذربيجان اذربيجان الطبية هارون محمد اسماعيل 1069

1070 

هاشم مهند عبد الباقي 

 09/12/2019 32823 االردن عمان االهلية الخاصة عبد الكريم

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري 3محاولة  07/08/2017 19800 الهند راجيف غاندي مهاشم نصير هاش 1071

 نظري وعملي 1محاولة  27/08/2019 18215 االردن عمان االهلية الخاصة هالة مظهر خلف ذياب 1072

 نظري وعملي 1محاولة  29/09/2019 25059 االردن عمان العربية هاندي نايف نجم عبد هللا 1073

 نظري وعملي 1محاولة  20/11/2019 30783 االردن العلوم التطبيقية الخاصة هاني خيري عبد هللا داود 1074

 نظري 3محاولة  22/03/2017 7530 الهند راجيف غاندي هبة هللا خالد هشام  1075

 نظري وعملي 2محاولة  05/05/2019 11412 االردن االسراء هبة حامد حسين 1076

 نظري 3محاولة  19/07/2016 17119 األردن االسراء هبة خالد محمد 1077

 نظري  4محاولة  02/10/2018 26452 االردن عمان العربية  هبة عبد الرحمن احمد 1078

1079 

خاركوف الوطنية  هبة علي طه مكي

 للصيدلة

 3محاولة  26/09/2017 24146 أوكرانيا
 عملي ونظري

 نظري وعملي 1محاولة  30/09/2019 25291 الهند SAVITRIBAI هبة علي عبد جميل 1080
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 نظري وعملي 1محاولة  19/11/2018 31525 الهند راجيف غاندي هبة علي كاظم 1081

 نظري وعملي 1محاولة  03/07/2019 16858 االردن فيالدلفيا هبة نوفل محمد 1082

 نظري وعملي 1محاولة  26/11/2019 31620 االردن العلوم التطبيقية الخاصة هدى هيثم عصام محمد 1083

 نظري وعملي 1محاولة  08/10/2019 26113 االردن البترا هدير رافع سرحان علي 1084

1085 
 العين للعلوم والتكنولوجيا هديل خليفة حمود

 10324 االمارات

 3محاولة  18/04/2016
 نظري

 لينظري وعم 1محاولة  04/10/2017 25072 السويد اوبساال هديل صالح علي 1086

 نظري وعملي 1محاولة  17/09/2019 23757 االردن عمان االهلية الخاصة هديل ليث سعد مرهون 1087

 نظري وعملي 1محاولة  19/11/2018 31524 الهند راجيف غاندي هشام احمد اسماعيل 1088

 نظري   2محاولة  12/10/2017 26004 األردن االسراء هشام عماد خضير 1089

1090 

خاركوف الوطنية  رضاهشام مهدي 

 للصيدلة

 23007 أوكرانيا

 3محاولة  09/08/2015
 عملي ونظري

 نظري 4محاولة  29/07/2018 20799 الهند راجيف غاندي هكار محمد جندي 1091

1092 

همام عبد الرضا سعد 

 08/08/2019 20017 االردن الزيتونة جبر

 2محاولة 

 عملي فقط

 نظري وعملي 2محاولة  08/07/2019 17166 لهندا راجيف غاندي همام غسان حسن 1093

 نظري  2محاولة  28/05/2019 13786 مصر المستقبل همام مؤيد حردان 1094

 نظري وعملي 1محاولة  17/02/2020 4322 االردن االسراء همسة عبد الكاظم صدام 1095

 ظري وعملين 1محاولة  21/05/2019 13037 االردن فيالدلفيا هند رشيد محمد سعيد 1096

1097 

خاركوف الوطنية  هوار رشيد سعيد

 للصيدلة

 1محاولة  31/03/2016 8657 أوكرانيا

 نظري وعملي

1098 
 هوكار صبحي هادي

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 20751 أوكرانيا

29/08/2016 

 2محاولة 
 نظري

1099 
 هيا حارث حسن

عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 االمارات

23597 

27/09/2016 

 4حاولة م
 نظري

 نظري  3محاولة  17/07/2018 19775 االردن االسراء هيا خالد ناظر عبد المنعم 1100

 نظري وعملي 1محاولة  24/12/2019 34323 االردن االسراء هيثم يونس حسن شيال 1101

 نظري وعملي  2محاولة  14/01/2019 724 االردن العلوم التطبيقية الخاصة هيزا فريد محمد  1102

 عملي ونظري 2محاولة  31/01/2017 2798 الهند راجيف غاندي هيمن صباح قادر 1103

 نظري وعملي 1محاولة  29/12/2019 34728 االردن جامعة عمان العربية وائل واثق شاكر محمود 1104

 عملي ونظري 2محاولة  20/12/2015 35819 األردن عمان االهلية الخاصة ورود فيصل خلف 1105

 نظري وعملي 1محاولة  05/09/2019 22369 االردن جامعة الشرق االوسط وسام حيدر قاسم علي 1106

 نظري وعملي 1محاولة  30/09/2019 25122 جورجيا LLCجامعة  وسام حيدر قاسم علي 1107

 عملي فقط 4محاولة  08/03/2018 7959 الهند اجاريا نكرجونا وسام محمد احمد 1108

 نظري وعملي 1محاولة  05/11/2019 29360 االردن عمان االهلية الخاصة ان عليوالء خالد سرح 1109

1110 
 وليد خالد ابراهيم

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 30448 أوكرانيا

 3محاولة  20/10/2015
 عملي ونظري

1111 
 وليد خالد زيدان

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 26323 أوكرانيا

24/10/2016 

 4محاولة 
 نظري

 نظري 3محاولة  22/01/2018 2247 األردن عمان االهلية الخاصة ليد محمود رؤوفو 1112
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 نظري وعملي 1محاولة  05/01/2020 148 الهند راجيف غاندي ياسر خليل ذياب 1113

1114 
 ياسر صبحي سمين  

جامعه فارونيش 

 الحكوميه 
 30/10/2016 27129 روسيا

 3محاولة 
 نظري

 نظري 3محاولة  21/05/2017 13323 الهند غاندي راجيف ياسر فاضل عطية 1115

 نظري وعملي 1محاولة  21/01/2019 1414 الهند راجيف غاندي ياسر محي نعمة 1116

 نظري وعملي 1محاولة  16/04/2019 9947 االردن البترا ياسمين صالح حسن 1117

 نظري   3 محاولة 31/01/2019 2756 الهند راجيف غاندي ياسمين علي محمد خان 1118

1119 

ياسمين نعمان عبد هللا 

 جاسم

جامعة العلوم 

 31/10/2019 28891 االردن والتكنولوجيا االردنية

 1محاولة 

 نظري وعملي

1120 

يحيى عبد الرزاق عجيل 

 22/10/2019 27696 االردن البترا حبيب

 1محاولة 

 نظري وعملي

1121 

يحيى عبد الكريم حازم 

 01/10/2019 25465 االردن عمان العربية محمد

 1محاولة 

 نظري وعملي

1122 

يوسف احمد عبد الجبار 

 06/11/2019 29419 االردن عمان االهلية الخاصة عبد الهادي

 1محاولة 

 نظري وعملي

1123 

يوسف السعيد عبد 

 العزيز

 21041 مصر االسكندرية

30/08/2016 

 2محاولة 
 عملي ونظري

1124 

يوسف ثائر مخلف 

 07/10/2019 25971 االردن شرق االوسطجامعة ال حردان

 1محاولة 

 نظري وعملي

 نظري وعملي 1محاولة  09/03/2017 6507 االردن عمان االهلية الخاصة يوسف سمير عبد العزيز 1125

1126 

يوسف طالب محمد 

 حسين

 3محاولة  05/10/2015 28864 األردن عمان االهلية الخاصة
 نظري

1127 

يوسف عبد الوهاب 

 محمد

 2محاولة  24/10/2017 27374 اذربيجان اذربيجان الطبية
 نظري

1128 

يوسف قيس محمد علي 

 حسين
 11908 الهند همدارد

17/04/2018 

 3محاولة 
 نظري  

 عملي ونظري  2محاولة  17/09/2017 23104 الهند R.T.M.Nagpur يوسف محمد سعودي 1129

 نظري وعملي  3محاولة  13/01/2019 617 الهند راجيف غاندي يوسف نامق خضر 1130

 

 

 


