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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 

 38التعليمات االمتحانية المتحان المعادلة رقم أعالن بخصوص 

 المركز المادة المحاولة تأريخه رقم الكتاب البلد اسم الكلية االسم

 الزيتونة االردنية ابراهيم احمد عبد الجبار
 1محاولة  25/08/2020 10329 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 عمان العربية ابراهيم حامد عجيل
 1محاولة  11/10/2020 13580 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 ابراهيم سعيد عواد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  21/07/2020 8797 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا ابراهيم مازن محمد
 1محاولة  01/11/2020 15477 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

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

عملي 

 بغداد ونظري

ابو القاسم مازن قاسم 

 06/11/2019 29425 االردن الزيتونة االردنية محمد
 الكوفة نظري 2محاولة 

 فيالدلفيا ابو صالح ظاهر محمود
 1محاولة  11/08/2020 9570 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 راجيف غاندي اثير قيصر ابراهيم
 1محاولة  24/09/2020 12465 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  08/01/2018 694 الهند راجيف غاندي احمد اركان عجالن

 االسراء احمد اسامة محمد
 1محاولة  22/10/2020 14645 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان العربية احمد اسماعيل عسكر
 1محاولة  11/10/2020 13594 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 احمد اكرم عرب خضر

JILIN 

UNIVERSI

TY 

 3محاولة  09/09/2019 22901 الصين

 المستنصرية نظري 

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

عملي 

 بغداد ونظري

اذربيجان  احمد ايدن نشات

 الطبية
 27/08/2015 25077 اذربيجان

محاولة 

5 

 نظري

 كركوك

 االندلس احمد باسم عبد
 1محاولة  21/07/2020 8734 سوريا

النظري 

 بغداد والعملي

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

 بغداد وعملي

 فيالدلفيا احمد ثامر عبد هللا
 1محاولة  28/10/2020 15238 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري  3محاولة  09/10/2018 27372 الهند راجيف غاندي احمد جمال وهيب
 اذربيجان الطبية احمد حسن صالح

 26/11/2017 30996 اذربيجان
محاولة 

5 
 نظري

 كركوك

 البترا يعقوباحمد حسن 
 1محاولة  20/07/2020 8695 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 كركوك نظري  3محاولة  30/09/2018 26084 الهند راجيف غاندي احمد حلمي عباس
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 الكوفة نظري  3محاولة  08/07/2019 17099 الهند اجاريا نكرجونا احمد حيدر رزاق
 ذي قار عملي فقط 4محاولة  12/10/2017 26035 اذربيجان اذربيجان الطبية احمد خالد كاظم

 الزيتونة االردنية احمد رائد علي
 1محاولة  29/09/2020 12931 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 كركوك والعملي

 بغداد نظري 4محاولة  19/09/2018 25186 الهند راجيف غاندي احمد ساطع طه

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

 بغداد نظري 2محاولة  09/01/2020 564 االردن االسراء احمد سالم زكم

 jilin احمد سالم عبد االمير
 1محاولة  20/10/2020 14338 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

 راجيف غاندي احمد صالح حسن 
 1محاولة  01/11/2018 29889 الهند

النظري 

 النهرين والعملي

 البترا احمد صباح منيف
 1محاولة  10/06/2020 13411 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 كركوك نظري 4محاولة  29/12/2015 36697 الهند بونا احمد صالح عبد الجبار

 عمان االهلية احمد صالح محمد 
 1محاولة  16/08/2020 9707 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 راجيف غاندي احمد عباس شمس هللا
 1محاولة  26/07/2020 8896 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 3محاولة  08/08/2017 20045 الهند راجيف غاندي احمد عباس عاتي
عبد احمد عبد االمير 

 راجيف غاندي الحسين
 نظري 2محاولة  28/01/2020 2408 الهند

 الكوفة

 عمان االهلية احمد عبد الكريم عباس
 1محاولة  22/07/2020 8867 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 Jilin احمد عبد هللا كاظم
 1محاولة  20/10/2020 14369 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 بغداد نظري   3محاولة  31/08/2015 25409 اليمن صنعاء احمد عالء حسين 

 عمان العربية احمد علي حسين علي
 1محاولة  17/09/2019 23726 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 jilin احمد علي غازي
 1محاولة  18/10/2020 14111 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 راجيف غاندي احمد علي هليل
 1محاولة  29/09/2020 12986 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا احمد عماد حسين
 1محاولة  18/10/2020 14110 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 المستنصرية نظري 4محاولة  20/03/2019 7421 االردن االسراء احمد عمر علي

 احمد غسان صالح احمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  17/09/2019 23687 االردن

 بغداد

 فيالدلفيا احمد غياث عبد الحميد
 1محاولة  22/07/2020 8868 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء احمد فاضل حنتوش
 1محاولة  11/10/2020 13574 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الزيتونة احمد فالح نجيب
 1محاولة  11/10/2020 13572 االردن 

النظري 

 الكوفة والعملي
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 فيالدلفيا احمد فواز حماد
 1محاولة  26/07/2020 8981 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا احمد قيس زين العابدين
 1محاولة  09/09/2020 11343 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 راجيف غاندي احمد كامل صكبان
 1محاولة  13/09/2018 26858 الهند

النظري 

 ذي قار والعملي

عبد الرحمن احمد ليث 

 فيالدلفيا علي
 1محاولة  09/08/2020 9286 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 فيالدلفيا احمد مازن طه
 1محاولة  20/09/2020 12110 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 احمد مازن محمد علي

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  24/09/2020 12458 االردن 

النظري 

 الكوفة والعملي

 بغداد نظري  3محاولة  19/09/2018 25188 الهند راجيف غاندي احمد محسن نايف

 اجاريا نكرجونا احمد محمد احمد
 1محاولة  21/07/2020 8807 الهند

النظري 

 بغداد والعملي
 كركوك نظري 4محاولة  24/10/2017 27373 اذربيجان اذربيجان الطبية احمد محمد سعيد

 احمد محمد عبد احمد

االهلية  عمان

 الخاصة
 1محاولة  28/07/2020 9184 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 احمد محمود فرج كريش 

BOGOMOL

ETS 

NATIONAL 

MEDICAL 

UNIVERSI

TY 

 1محاولة  10/10/2019 26666 اوكرانيا
النظري 

 والعملي

 بغداد

 عمان العربية احمد مصلح حامد 
 1محاولة  10/06/2020 13397 االردن

 النظري

 الموصل والعملي

 احمد مضر حسن حسين

عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  09/09/2019 22747 االردن

 بغداد

 راجيف غاندي احمد مهند مهدي
 1محاولة  06/10/2020 13453 الهند

النظري 

 النهرين والعملي

 فيالدلفيا احمد ناصر عبد الكريم
 1محاولة  23/08/2020 10092 االردن

النظري 

 البصرة والعملي

 راجيف غاندي احمد نزار عبد الجبار
 1محاولة  24/09/2020 12464 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  09/01/2020 563 الهند راجيف غاندي احمد هادي فهد

 عمان العربية احمد هشام عبد الوهاب
 1محاولة  30/09/2020 13056 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 فيالدلفيا اركان محمد عمر 
 1محاولة  08/11/2020 16130 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 االسراء اروى عارف محمد
 1محاولة  28/06/2020 7719 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 عمان االهلية ازل ناجح حسن
 1محاولة  28/07/2020 9141 االردن 

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  01/10/2019 25496 االردن فيالدلفيا علي حسين اسام صالح

 اسامة باسم ابراهيم 
خاركوف 

 الوطنية للصيدلة
 3محاولة  09/08/2015 22892 أوكرانيا

 بغداد نظري 
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

خاركوف الوطنية  اسامة همام احمد 

 23/08/2016 20007 أوكرانيا للصيدلة
محاولة 

5 

 نظري

 المستنصرية

 اياد عبد االميراسراء 

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  23/08/2020 10099 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

 اسراء نوري عبد العزيز
عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  06/10/2019 25888 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء اسرار فاضل ثامر
 1محاولة  26/08/2020 10560 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 اسعد اياد جابراسعد

National 

University 

of Pharmacy 

 نظري 2محاولة  29/09/2019 25099 اوكرانيا

 كركوك
 راجيف غاندي اسعد عودة حنون

 12/06/2016 14463 الهند
محاولة 

5 

 نظري

 ذي قار

 البترا اسل صباح اسماعيل
 1محاولة  26/08/2020 10518 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا اسيا موفق جميل 
 1محاولة  16/08/2020 9709 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 عمان االهلية االء اياد عبد العزيز 
 1محاولة  12/08/2020 9620 االردن

النظري 

 النهرين والعملي

 البترا الحسن خالد كامل 
 1محاولة  18/08/2020 9870 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

الحسن صباح منصور 

 نكرجونا عسكر
 1محاولة  31/07/2019 19072 الهند

النظري 

 الموصل والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  16/09/2019 23500 الصين هوازونغ الحسن محمد فاضل عبد

خاركوف  الحسين ساير صبر

 3محاولة  22/07/2015 21617 أوكرانيا الوطنية للصيدلة
 نظري 

 بغداد

 الحمزة حسين عودة 

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  11/10/2020 13596 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

عمان االهلية  الحمزة حوشي خلف

 الخاصة
 2محاولة  19/08/2015 24139 األردن

نظري 

 النهرين وعملي

 الشماء رعد جبار 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  01/07/2020 8011 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

 عمان االهلية العالء حسين عودة 
 1محاولة  11/10/2020 13595 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 امجد سعيد منهل رشيد

HUAZHON

G 
 1محاولة  17/09/2020 23686 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

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

 1محاولة  26/08/2020 10512 االردن البترا  امنية احمد امين 
النظري 

 بغداد والعملي

 الكوفة نظري 2محاولة  20/08/2019 20385 الهند راجيف غاندي امير فاضل عبيس نعمه

 Osh State امير محمد حسن 
قرغيزست

 ان
 نظري 4محاولة  24/01/2019 1904

 بغداد

 الموصل نظري 4محاولة  24/04/2017 10801 الهند راجيف غاندي ان كريم اسماعيل
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 فيالدلفيا انس سهيل خميس
 1محاولة  12/08/2020 9609 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 فيالدلفيا انس مجيد معيوف 
 1محاولة  20/07/2020 8696 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء انمار دحام عناد
 1محاولة  06/09/2020 11023 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الزيتونة انور شاكر محمود
 1محاولة  01/07/2020 8007 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 االسراء اورفا سمير صبري
 1محاولة  28/07/2020 9180 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الشرق االوسط اوس خميس خلف
 1محاولة  20/10/2020 14351 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 اوس سعد حازم طه

JILIN 

UNIVERSI

TY 

 نظري 2محاولة  23/09/2019 24514 الصين

 الكوفة

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

 كركوك ونظري 

 البترا ايات علي مهدي
 1محاولة  13/09/2020 11524 االردن

النظري 

 النهرين والعملي

 اوبساال منادي احمدايات 
 1محاولة  24/09/2019 24653 السويد

النظري 

 البصرة والعملي

 1محاولة  16/04/2018 11712 األردن البترا اية احمد جاسم
النظري 

 بغداد والعملي

 الزيتونة اية رياض فاضل
 1محاولة  26/07/2020 8936 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 اية سعدون صالح

التطبيقية العلوم 

 الخاصة
 1محاولة  10/04/2020 13249 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 اية عامر احمد
عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 1محاولة  20/09/2015 27467 االمارات

النظري 

 البصرة والعملي

 البترا اية محمد قدوري
 1محاولة  13/09/2020 11521 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 الشرق االوسط صالح اية مهدي
 1محاولة  11/10/2020 13546 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية اية مهند عبد الرزاق
 1محاولة  26/07/2020 8977 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا اية هاتف جاسب
 1محاولة  29/09/2020 12933 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ايفان رياض خليل

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  01/09/2020 10696 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 1محاولة  28/01/2020 2394 الهند راجيف غاندي ايالف عالء حميد
النظري 

 بغداد والعملي

 العلوم التطبيقية ايالف محمد سامي
 1محاولة  27/09/2020 12668 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 jilin عبد الحسينايمان فاهم 
 1محاولة  27/10/2020 15087 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 الزيتونة  ايهاب حسن محمد
 1محاولة  21/07/2020 8784 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ايهاب ناصر ثويني
عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري  2محاولة  04/03/2019 5948 االردن

 بغداد

 ايوب حقي اسماعيل حسن

National 

University 

of Pharmacy 

 1محاولة  30/09/2019 25135 اوكرانيا
النظري 

 والعملي
 بغداد

 فيالدلفيا باسل بشار فهمي
 1محاولة  16/09/2020 11857 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 بتول امير عبد المجيد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  11/11/2018 30776 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بدور محمد جياد

جامعة افريقيا 

 العالمية
 1محاولة  09/01/2020 594 السودان

النظري 

 كركوك والعملي

 الزيتونة االردنية بدور ياسين عبد هللا
 1محاولة  22/09/2020 12255 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

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

 بغداد وعملي

 بغداد نظري 2محاولة  05/12/2019 32625 الهند راجيف غاندي براء قاسم جلهم حمزة

 بشار عفتان توفيق

Donetsk 

national 

medical 

 2محاولة  08/07/2019 17168 اوكرانيا
نظري 

 وعملي
 بغداد

 ذي قار نظري 2محاولة  24/01/2019 1726 الهند راجيف غاندي بشير جهيد بدر

 بغداد نظري 2محاولة  18/09/2018 25018 الهند راجيف غاندي بشير حسن علي

 بكر فوزي عبد الرزاق
 راجيف غاندي

 05/06/2017 14762 الهند
محاولة 

5 
 نظري

 المستنصرية

 بكر نعمان ادم

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  11/08/2020 9559 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  04/09/2019 22338 الهند راجيف غاندي وديع محمد صالحبكر 

 بالل جاسم قاسم

University 

of medicine 

and 

Pharmacy of 

Carol Davila 

from 

Bucharest  

 1محاولة  26/04/2020 6480 رومانيا
النظري 

 والعملي

 كركوك

 فيالدلفيا بالل صالح احمد 
 1محاولة  20/07/2020 8697 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 تبارك توفيق عزيز

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  11/10/2020 13490 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 االسراء تبارك وعد هاشم
 1محاولة  23/08/2020 10085 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا تقوى طالب احمد
 1محاولة  18/10/2020 14158 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الموصل عملي فقط 2محاولة  05/09/2019 22398 االردن الزيتونة االردنية تقى مهند صبري عبد

 بغدادالنظري  1محاولة  13/10/2020 13833 االردن عمان االهلية  تمارا رائد درع 
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 والعملي الخاصة

 تمارة عبد الكريم عباس

التطبيقية العلوم 

 الخاصة
 1محاولة  11/10/2020 13545 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ثامر صالح محمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  01/09/2020 10799 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ذي قار نظري 4محاولة  06/05/2018 13694 الهند راجيف غاندي جالل كاظم منخي

 حاتم كريم موسى

Osmania 

University 
 نظري 2محاولة  23/09/2019 24406 الهند

 الكوفة

 1محاولة  20/09/2020 12115 االردن االسراء حارث ابراهيم برجس
النظري 

 كركوك والعملي

 فيالدلفيا حسن حيدر محمد حسن
 1محاولة  22/09/2020 12269 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 jilin حسن عدنان جبر 
 1محاولة  20/10/2020 14368 الصين

النظري 

 المستنصرية والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  18/06/2019 15389 الهند راجيف غاندي حسن علي محمود
 بونا حسن عماد عبد االمير

 21/12/2016 31901 الهند
محاولة 

5 

 نظري

 المستنصرية

 عمان حسن عماد محمد رضا
 1محاولة  26/07/2020 8929 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري  3محاولة  26/12/2018 34809 الهند راجيف غاندي حسن فالح حسن نحو

 الكوفة نظري 2محاولة  11/02/2020 3831 الهند العثمانية حسن مجيد احمد

 فيالدلفيا حسن نبيل بكر
 1محاولة  22/07/2020 8843 االردن

النظري 

 النهرين والعملي

 الجبارحسناء جميل عبد 
عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  16/09/2019 23574 االردن

 بغداد

خاركوف  حسين حاتم حمزة

 الوطنية للصيدلة
 3محاولة  17/08/2016 19523 أوكرانيا

عملي 

 ونظري
 الكوفة

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

 حسين رشيد حمود
خاركوف 

 الوطنية للصيدلة
 2محاولة  11/08/2015 23278 أوكرانيا

عملي 

 بغداد ونظري

حسين ضاحي علي 

 شمخي
 عملي فقط 2محاولة  05/11/2019 29370 الهند راجيف غاندي

 بغداد

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

 المستنصرية ونظري 

 الزيتونة االردنية جبارحسين عبد الرزاق 
 1محاولة  01/09/2020 10743 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 حسين عبد القادر حسين

Bogomolets 

National 

Medical  

 1محاولة  29/04/2020 6524 اوكرانيا
النظري 

 والعملي
 البصرة

 بغداد نظري  3محاولة  16/07/2019 17745 االردن فيالدلفيا حسين عالء غانم

 االسراء حسين عالء نعيم
 1محاولة  26/07/2020 8632 االردن

النظري 

 الكوفة والعملي

حسين علي حسن عبد 

 راجيف غاندي الحسين
 3محاولة  31/07/2018 20913 الهند

عملي 

 ونظري
 بغداد
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 jilin حسين علي فنيان
 1محاولة  11/10/2020 13573 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

 راجيف غاندي مطرحسين كاظم غالي 
 1محاولة  17/04/2018 11890 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء حسين محمد حسين
 22/11/2015 33269 األردن

محاولة 

5 

 نظري

 بغداد

 3محاولة  27/05/2019 13571 الهند راجيف غاندي حلمي محمد عطية
نظري 

 بغداد وعملي

 حمزة ضياء علي

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  22/01/2020 1639 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  15/12/2019 33360 االردن البترا حمزة علي غالب فليح

 االسراء حمزة مشعان عبيد
 1محاولة  20/09/2020 12091 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

حنان رافد عبد الحليم 

 جاسم
 1محاولة  31/10/2019 28830 االردن البترا

النظري 

 بغداد والعملي

 حنين جبار لفتة حسين

Beirut Arab 

University 
 1محاولة  11/12/2019 33035 لبنان

النظري 

 المستنصرية والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  04/05/2020 6610 االردن االسراء حنين عقيل لطيف

 الشرق االوسط حنين محمد عبد هللا
 1محاولة  18/10/2020 14115 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 الكوفة والعملي

 فيالدلفيا حوراء غسان عبد الجبار
 1محاولة  16/08/2020 9730 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 حيدر ثابت مكي

Maharishi 

Markandesh

war 

 نظري 2محاولة  31/12/2018 35193 الهند

 الكوفة

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

 بغداد عملي ونظري 4محاولة  30/05/2018 15808 الهند راجيف غاندي حيدر شاكر حسين حسن

 حيدر عدنان كاظم جاسم

Jilin 

University 
 نظري 2محاولة  25/09/2019 24846 الصين

 الكوفة

 الكوفة نظري  3محاولة  12/09/2018 24621 الهند راجيف غاندي حيدر مسلم عبد علي 
 فيالدلفيا حيدر هادي نهر

 1محاولة  13/04/2016 9991 األردن
النظري 

 بغداد والعملي

 راجيف غاندي خالد محسن خلف
 1محاولة  12/08/2020 9608 الهند

النظري 

 كركوك والعملي

 االسراء ثامر عالويخديجه 
 1محاولة  15/03/2020 6153 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا خطاب عمر اكرم
 1محاولة  30/09/2020 13034 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 داليا مازن صديق

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  17/08/2020 9784 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري  3محاولة  03/09/2019 21980 الهند راجيف غاندي نجم عبد هللادانيال سهيل 

 فيالدلفيا دانية ازاد عبد الرحمن
 1محاولة  05/07/2020 8046 االردن

النظري 

 كركوك والعملي
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

درة عصام عبد الوهاب 

 حسن

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  31/10/2019 28866 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 دريد لؤي صالح
عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  08/04/2019 9089 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا دعاء عبد الخالق احمد
 1محاولة  29/04/2020 6527 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 دعاء هشام عبد الملك
العين للعلوم 

 والتكنولوجيا
 نظري 2محاولة  16/07/2019 17740 االمارات

 بغداد

 الزرقاء دالل سعد حمدون محمد
 1محاولة  22/10/2019 27691 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 االسراء ديانا حامد طه
 1محاولة  21/06/2020 7472 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

 كركوك نظري  3محاولة  07/05/2018 13881 الهند راجيف غاندي حمد عبد هللا حسينرافع 

 االسراء رامي عبد السالم عبود
 1محاولة  24/09/2020 12457 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 رائد محمود عبيد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  01/07/2020 8037 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء رحمة حقي اسماعيل
 1محاولة  22/09/2020 12295 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 رحمة محمد عبد الكريم

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  23/08/2020 10035 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 1محاولة  22/09/2020 12293 االردن االسراء رسل انس ياسين
النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء رسل زكي طالب
 1محاولة  06/09/2020 10993 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء رسل يحيى حميد خلف 
 1محاولة  29/09/2019 25176 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية رغد زيد سلمان
 1محاولة  18/08/2020 9880 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري  3محاولة  23/07/2019 18247 االردن فيالدلفيا عبيدرغد فاضل 

 البترا رفل حامد حسن
 1محاولة  22/09/2020 12237 االردن

النظري 

 الكوفة والعملي

 فيالدلفيا رفل خليل ابراهيم
 1محاولة  28/07/2020 9167 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا رفل وعد طاهر
 1محاولة  01/07/2020 8036 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 االسراء رفل ياسين ابراهيم
 1محاولة  28/07/2020 9168 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 العثمانية رقية فخري علي 
 1محاولة  15/03/2020 6143 الهند

النظري 

 الكوفة والعملي

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

 1محاولة  04/10/2020 13251 الهند راجيف غاندي رند باسم اسعد
النظري 

 بغداد والعملي

 بغدادالنظري  1محاولة  11/10/2020 13547 االردن البترا روز ثائر رشك
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 والعملي

 ريام ابراهيم فرج محمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  04/11/2019 29251 االردن

 بغداد

 ريتا وسيم مجيد بهنام

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  06/10/2019 25885 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ريم احسان خليل

شرق البحر 

 المتوسط
 3محاولة  26/09/2018 25772 تركيا

 كركوك نظري 

 ريم احمد محمد 
عجمان للعلوم 

 الطبية
 1محاولة  28/08/2018 23223 االمارات

النظري 

 بغداد والعملي

 زهراء ابراهيم خليل

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  10/11/2020 16335 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البصرة نظري 4محاولة  17/09/2018 24959 اليمن الملكة اروى  زهراء تالي عيدان

 فيالدلفيا زهراء خالد سعيد 
 1محاولة  23/08/2020 10031 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 البترا زهراء فرات عبد الرزاق
 1محاولة  13/09/2020 11554 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 زهراء ماجد مظلوم

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  20/09/2020 12096 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الزيتونة االردنية زهراء نوري محمود
 1محاولة  24/09/2020 12517 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  28/06/2020 7724 االردن فيالدلفيا زياد طارق سعيد

 زيد اكرم احمد
خاركوف الوطنية 

 نظري 4محاولة  08/09/2015 26454 أوكرانيا للصيدلة
 الموصل

زيد عبد الكريم عبد الفتاح 

 راجيف غاندي محمود
 نظري 2محاولة  09/09/2019 22742 الهند

 الموصل

 زيدون احمد رشيد
 راجيف غاندي

 17/10/2016 25408 الهند
محاولة 

5 

 نظري

 بغداد
زين العابدين خالد عبد 

 راجيف غاندي العزيز
 1محاولة  24/09/2020 12511 الهند

النظري 

 الموصل والعملي

زين العابدين محمد 

 االسراء خضير 
 1محاولة  09/08/2020 9319 االردن

النظري 

 الكوفة والعملي

 زينب راجح حمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  16/09/2020 11849 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا زينب صالح صفو 
 1محاولة  09/08/2020 9305 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 عمان االهلية زينب مثنى حميد
 1محاولة  22/01/2020 1642 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء زينب محمد عبد صباح
 1محاولة  16/8/2020 9702 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 زينب يقضان زهير

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  28/07/2020 7721 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 زينة جمال يونس

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  27/10/2020 15151 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 عمان االهلية زينة كاظم سعيد
 1محاولة  11/10/2020 13554 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 الموصلالنظري  1محاولة  01/07/2020 8031 االردنالعلوم التطبيقية  زينيا عماد محمد
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 والعملي الخاصة

 سارة احمد عبد هللا

التطبيقية العلوم 

 الخاصة
 1محاولة  16/09/2020 11856 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الشرق االوسط سارة بشار حمدي
 1محاولة  16/09/2020 11773 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 jilin سارة جميل عبد
 1محاولة  20/10/2020 14322 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 سارة حسين علي
 راجيف غاندي

 2محاولة  09/07/2017 17143 الهند
عملي 

 بغداد ونظري

 البترا سارة رعد سوادي
 1محاولة  29/09/2020 12932 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الشرق االوسط سارة سوري كحيص
 1محاولة  26/10/2020 14945 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 سارة عبد الرحيم منصور
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  15/01/2020 1069 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 الزيتونة االردنية سارة عبد العزيز قاسم
 1محاولة  11/10/2020 13582 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

سارة عبد الكريم عبد 

 البترا الوهاب
 1محاولة  06/09/2020 11018 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا هاشمسارة عبد المناف 
 1محاولة  28/07/2020 9166 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 تبليسي الطبية ساره سعد غائب
 1محاولة  22/07/2020 8866 جورجيا

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا ساره عامر علي
 1محاولة  28/06/2020 7725 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 فيالدلفيا ساره غسان عبد العزيز
 1محاولة  09/08/2020 9290 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 االسراء ساز صالح الدين برهان
 1محاولة  26/08/2020 10531 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

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

النظري 

 بغداد والعملي

 سامر عبد الرحمن مطر

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  01/07/2020 8012 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 سامر محمد كريم

عمان االهلية 

 الخاصة
 عملي فقط 2محاولة  14/08/2018 22295 االردن

 بغداد

 سجا احمد عزيز 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  03/12/2018 32607 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 سالم حميد مجيد سجاد

Jilin 

University 
 نظري 2محاولة  24/10/2019 28160 الصين

 بغداد

سجود صالح الدين 

 الزيتونة اسماعيل
 1محاولة  28/07/2020 9160 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 سجى عبد السالم محمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  21/09/2020 12211 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء سجى فرحان حسين
 1محاولة  26/07/2020 8985 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 المستنصريةالنظري  1محاولة  10/06/2020 13394 االردن البترا سرمد خليل اسماعيل
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 والعملي

 بغداد نظري 4محاولة  01/08/2018 21015 االردن االسراء سرور زياد خلف

 سرى عامر عبد الرزاق
 المستقبل

 2محاولة  20/01/2015 2025 مصر
عملي 

 بغداد ونظري

 االسراء سرى عايد وسمي
 1محاولة  01/07/2020 8028 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا سرى ياسر طه
 1محاولة  16/08/2020 9710 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

عملي 

 ونظري
 كركوك

 سعد عبد الوهاب يونس

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  11/10/2020 13576 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

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

 الكوفة ونظري

 بغداد نظري 2محاولة  12/09/2019 23130 الهند راجيف غاندي سفيان علي سليمان جاسم

 سمارة سعدون صالح 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  10/04/2020 13248 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا سمر احمد علي
 1محاولة  16/09/2020 11851 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 سمية حارث عبد الرزاق

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  24/08/2020 10228 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

 1محاولة  21/09/2020 12212 الهند العثمانية سنا رياض عباس
النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 4محاولة  12/11/2018 30889 الهند راجيف غاندي سهاد كامل عزرة

 سهام ليث قاسم
تبليسي الحكومية 

 الطبية
 1محاولة  26/11/2018 31944 جورجيا

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية سيروان محمد رستم
 1محاولة  18/10/2020 14168 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 البترا سيف حيدر هاشم
 1محاولة  26/08/2020 10520 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 4محاولة  15/08/2018 22625 الهند راجيف غاندي سيف علي جلوب

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

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  12/09/2019 23132 الهند اجاريا نكرجونا سيف كريم محمد علي

 عمان العربية مجيد محمدسيف 
 1محاولة  31/08/2020 10661 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

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

نظري 

 وعملي 
 كركوك

 شريف جاسم محمد 
Nagpur 

University 
 نظري 2محاولة  17/09/2018 24936 الهند

 كركوك

 فيالدلفيا شريف طه علي
 1محاولة  23/08/2020 10094 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 عمان العربية شكار ازاد قادر
 1محاولة  25/02/2020 5317 االردن

النظري 

 كركوك والعملي
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 االسراء شمس الدين عماد متعب
 1محاولة  08/09/2020 11228 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 شهد احمد محمد ماجد

التطبيقية  العلوم

 الخاصة
 نظري 2محاولة  28/08/2019 21395 االردن

 بغداد

 عمان االهلية شهد عبد الحسين جواد
 1محاولة  09/08/2020 9296 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا شهد عدنان خلف 
 1محاولة  05/07/2020 8044 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 1محاولة  03/12/2019 32398 االردن االسراء شهد علي محمد حسين
النظري 

 بغداد والعملي

 شهد قصي احمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري  2محاولة  03/02/2019 2874 االردن

 الكوفة

 االسراء شهد محمد قدوري
 1محاولة  13/10/2020 13783 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 شهد محمد كاظم

مصر للعلوم 

 والتكنلوجيا
 1محاولة  18/04/2019 10168 مصر

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 بغداد والعملي

 شيماء ضامن حسين

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  19/10/2020 14224 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 صفا شامل محمد صالح

التطبيقية العلوم 

 الخاصة
 1محاولة  12/08/2020 9607 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 صفاء الدين اياد صبار

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  09/08/2020 9323 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 صهيب سلمان داود

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  10/05/2020 13377 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا صهيب محمد احمد
 1محاولة  20/09/2020 12114 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء ضحى ستار مهدي صالح
 1محاولة  17/12/2019 33614 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء طارق فؤاد كاظم
 1محاولة  13/10/2020 13791 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 طه رياض محمود 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  24/09/2020 12512 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 البترا طيبة محمد مجيد
 1محاولة  29/09/2020 12987 االردن 

النظري 

 بغداد والعملي

طيبه حيدر عبد الحسن 

 خلف
 1محاولة  09/09/2019 22738 االردن االسراء

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا رائد شاكرطيف 
 1محاولة  24/09/2020 12456 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

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

 راجيف غاندي عامر عبد حسين 
 1محاولة  22/09/2020 12242 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا عائشة ياسر حاتم
 1محاولة  05/07/2020 8049 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغدادالنظري  1محاولة  17/02/2020 4323 الهند العثمانية عباس جعفر علي
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 والعملي

 jilin عباس جواد جلوب 
 1محاولة  13/10/2020 13822 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 Jilin عباس علوان عنجير
 1محاولة  13/10/2020 13823 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 عبد االله حامد شرقي
خاركوف الوطنية 

 14/12/2016 31232 أوكرانيا للصيدلة
محاولة 

5 
 نظري

 النهرين
عبد الحكم نشوان عبد 

 فيالدلفيا العزيز
 1محاولة  24/09/2020 12516 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 عبد الحميد رعد حميد

التطبيقية العلوم 

 الخاصة
 1محاولة  01/07/2020 8029 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

عبد الرحمن احمد عباس 

 محمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  09/12/2019 32801 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

عبد الرحمن احمد عبد 

 عمان االهلية الرحمن
 1محاولة  18/10/2020 14069 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عبد الرحمن حاتم محمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  29/07/2020 9198 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عبد الرحمن حيدر مجيد

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  22/07/2020 8823 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

عبد الرحمن عبد الكريم 

 االسراء جاسم
 1محاولة  26/08/2020 10508 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا عبد الرحمن فراس عاصم
 1محاولة  22/09/2020 12320 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 jilin عبد الرحمن محمد خزيم
 1محاولة  20/10/2020 14321 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

عبد الرحمن محمد خسرو 

 عبد الرحمن

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  31/10/2019 28876 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

عبد الرزاق ربيع عبد 

 الرزاق
 2محاولة  09/09/2018 24421 الهند راجيف غاندي

عملي 

 الموصل ونظري

 فيالدلفيا عبد الغني ايمن محمد 
 1محاولة  22/07/2020 8865 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عبد القادر حيدر عبد

 فيالدلفيا القادر
 1محاولة  18/10/2020 14662 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

عبد القادر محمد عبد هللا 

 طه

Bogomolets 

National 

Medical 

University 

 نظري 2محاولة  24/10/2019 28170 اوكرانيا

 بغداد

عبد اللطيف عبد علي 

 عبود
 نظري 2محاولة  24/10/2019 28161 االردن االسراء

 بغداد

 فيالدلفيا عبد هللا ابراهيم مراد
 1محاولة  30/09/2020 13077 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

عبد هللا احمد عبد 

 البترا الرحمان خلف
 1محاولة  01/09/2019 21728 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية عبد هللا احمد كمال
 1محاولة  18/10/2020 14118 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغدادنظري  2محاولة  10/10/2018 27571 الهند راجيف غاندي عبد هللا حسن عبد الرحمن
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 وعملي 

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

 فيالدلفيا عبد هللا حسين علي 
 1محاولة  28/06/2020 7726 االردن

 النظري

 بغداد والعملي

 عبد هللا خالد كريم

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 نظري   2محاولة  17/04/2018 11903 االردن

 بغداد

 فيالدلفيا عبد هللا زاهر عاصم 
 1محاولة  22/09/2020 12313 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 Jilin عبد هللا سالم حسين
 1محاولة  18/10/2020 14117 الصين

النظري 

 بغداد والعملي
 راجيف غاندي عبد هللا سلمان عبود 

 الهند
23ص.ب/

/3078 
02/02/2017 

محاولة 

5 

 نظري

 النهرين

 عبد هللا عدنان زيدان

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  19/10/2020 14220 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء عبد هللا عماد عبد الرزاق
 1محاولة  27/09/2020 12670 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا عبد هللا فراس عبد العزيز
 1محاولة  16/08/2020 9708 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 الشرق االوسط عبد هللا كريم حمود
 1محاولة  27/09/2020 12711 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عبد هللا محمد عبد الوهاب

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  01/09/2020 10758 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 1محاولة  17/03/2019 7014 االردن البترا عبد هللا مظفر نجم
النظري 

 بغداد والعملي

 jilin عبد هللا وسام علي
 1محاولة  12/10/2020 13678 الصين

النظري 

 المستنصرية والعملي

عبد المجيد اكرم عبد 

 االهليةعمان  المجيد
 1محاولة  25/08/2020 10344 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 عبد المعز محمد جدوع

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  08/09/2020 11163 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا عبد الملك مروان مال هللا
 1محاولة  16/09/2020 11858 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

المهيمن فيصل نجم عبد 

 البترا عبد
 نظري 2محاولة  26/08/2019 20974 االردن

 بغداد

 بغداد نظري 2محاولة  18/07/2019 17939 الهند راجيف غاندي عبد الوارث ثامر عكله

عبد الوهاب محمد عبد 

 الوهاب 

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  01/09/2020 10776 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 البترا  عبيدة محمد نافع
 1محاولة  02/11/2020 15572 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

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

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا عال جبار زيدان 
 1محاولة  10/04/2020 13272 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

عملي 

 ونظري 
 بغداد

 المستنصريةالنظري  1محاولة  08/10/2019 26219 الهند Puna عالء فاضل حمزه راشد
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 والعملي

 عالء كاظم حسن

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  23/06/2020 7652 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء علي احمد جبير محمود
 17/04/2018 11904 االردن

محاولة 

5 

 نظري

 المستنصرية

 االسراء علي احمد فرحان
 1محاولة  22/09/2020 12315 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 علي اسماعيل جابر
خاركوف 

 الوطنية للصيدلة
 3محاولة  15/03/2017 6951 أوكرانيا

 كركوك نظري 

 اكبر حميد طرادعلي 

Jilin 

University 
 نظري 2محاولة  03/02/2020 2915 الصين

 بغداد

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

 عمان االهلية علي الدين احمد بشت
 1محاولة  23/08/2020 10083 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

خاركوف  علي امين سعيد

 الوطنية للصيدلة
 2محاولة  27/07/2015 22075 أوكرانيا

عملي 

 كركوك ونظري

 Jilin علي ثكيل ابراهيم
 1محاولة  01/11/2020 15499 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 فيالدلفيا علي جمال طالب
 1محاولة  20/09/2020 12102 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 علي حاتم منفي علي

االهلية عمان 

 الخاصة
 1محاولة  13/10/2019 26870 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 Jilin علي حسين علي ناصر
 1محاولة  18/10/2020 14053 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 االسراء علي خضر احمد
 1محاولة  18/10/2020 14059 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 البترا علي رحيم حمادي
 1محاولة  26/07/2020 8978 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 علي ساجد خلف ذياب

الجامعة الوطنية 

 للصيدلة
 3محاولة  05/08/2019 19551 اوكرانيا

 بغداد نظري 

 بغداد نظري 2محاولة  28/06/2020 7717 الهند راجيف غاندي علي سرمد حمزه

 فيالدلفيا علي سالم فيصل عوده
 1محاولة  24/12/2019 34320 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 علي سهيل يونس

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  25/08/2020 10401 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 البترا علي عادل حسين
 1محاولة  13/09/2020 11525 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا علي عامر حسين
 1محاولة  13/09/2020 11519 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 علي عبد االله داود

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  26/07/2020 8959 االردن

النظري 

 الكوفة والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  14/01/2020 866 االردن عمان العربية علي عبد حمد

 jilin علي عماد علي كاظم
 1محاولة  11/10/2020 13537 الصين

 النظري

 بغداد والعملي

 الكوفةالنظري  1محاولة  26/10/2020 14967 الصين jilin علي عمار حيال 
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 والعملي

 البترا علي فالح حسن
 1محاولة  30/09/2020 13035 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء علي كاظم حالوب 
 1محاولة  30/09/2020 13057 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الموصل نظري 4محاولة  30/04/2017 11364 الهند راجيف غاندي اسماعيلعلي كريم 

 علي ماجد نجم

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  28/06/2020 7777 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 Jilin علي ماضي قاسم
 1محاولة  12/10/2020 13679 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

االهلية عمان  علي محمد عبد العباس

 الخاصة
 نظري 3محاولة  27/11/2017 31241 األردن

 المستنصرية

 علي مهند عبد الرزاق

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  16/09/2020 11848 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 علي نعمة كاظم مجلي

Acharya 

Nagarjuna 

University 

 نظري 2محاولة  05/11/2019 29371 الهند

 البصرة

 وقاص عزاوي علي

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  22/09/2020 12294 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 العثمانية علياء عبد المناف رحيم
 1محاولة  15/03/2020 6144 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء عماد حمد سعيد
 1محاولة  28/07/2020 9169 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 حسين رضاعمار 

الجامعة الوطنية 

الطبية في فينيتسا 

)جامعة 

بيراغوف الطبية 

) 

 نظري 3محاولة  13/12/2016 31189 أوكرانيا

 بغداد

 عمار عماد فاضل

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  09/08/2020 9322 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

 ونظري 
 بغداد

 عمار مازن غانم

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  25/02/2020 5223 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 الزيتونة عمر براء حميد
 1محاولة  15/09/2020 11665 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 عمان األهلية  عمر جواد جرمد
 1محاولة  26/08/2020 10517 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 فيالدلفيا عمر رائد محمد نجيب
 1محاولة  21/09/2020 12131 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 عمر رياض عبد الرزاق

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  09/08/2020 9299 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

عملي 

 بغداد ونظري

 عمر طارق ابراهيم

 راجيف غاندي
 1محاولة  17/04/2019 10062 الهند

النظري 

 البصرة والعملي
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

خاركوف  عمر عباس ابراهيم

 الوطنية للصيدلة
 3محاولة  08/09/2016 22053 أوكرانيا

 بغداد عملي فقط

 عمر عباس رماح
AIIMS-

MITS 
 نظري 4محاولة  23/06/2019 15802 الهند

 النهرين
 بغداد نظري 4محاولة  26/09/2016 23260 أوكرانيا ترنوبل الوطنية عمر عبد هللا عراك

 االسراء عمر محمد حبيب
 1محاولة  11/10/2020 13591 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 راجيف غاندي عمر محمد داود
 1محاولة  09/09/2020 11344 الهند 

 النظري

 المستنصرية والعملي

 Jilin عمر محمود مهدي
 1محاولة  18/10/2020 14045 الصين

النظري 

 المستنصرية والعملي

 عمر وعد خليل ابراهيم
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  29/07/2019 18738 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية عيسى سعد خليفة
 1محاولة  01/11/2020 15476 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 4محاولة  13/02/2018 5234 الهند اجاريا نكرجونا غسان كردي موسى

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

النظري 

 بغداد والعملي

 فاطمة احسان عبد الرزاق

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  20/09/2020 12095 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

العلوم التطبيقية  فاطمة اسامة حسام الدين

 الخاصة
 األردن

23ص.ب/
/341 

 1محاولة  05/01/2017
النظري 

 بغداد والعملي

 الشرق االوسط فاطمة برهان فزع
 1محاولة  11/08/2020 9502 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء فاطمة طه عبد الحسين
 1محاولة  19/07/2020 8629 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 1محاولة  20/02/2019 4778 االمارات عجمان فرح حارث احمد 
النظري 

 الموصل والعملي

فرح عبد الرحمن 

 رزوقي
 نظري 4محاولة  16/04/2019 9930 االردن فيالدلفيا

 بغداد

 البترا فرح فواز غازي
 1محاولة  16/09/2020 11884 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 فرح محمد عبد العزيز

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  24/08/2020 10230 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 النهضة  فرح يوسف عايد 
 1محاولة  16/08/2020 9701 مصر 

النظري 

 بغداد والعملي

فردوس عبد الرحمن 

 االسراء سعيد
 1 محاولة 22/07/2020 8822 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 1محاولة  13/01/2019 630 االردن البترا فيان مثنى شاكر
النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  22/01/2020 1641 الهند راجيف غاندي فيصل ثائر زياد

 قاسم ياس عبود

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  28/06/2020 7776 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 كركوك نظري 2محاولة  17/07/2018 19773 الهند راجيف غاندي قحطان حسين عطية

 بغدادنظري  3محاولة  12/06/2017 15435 الهند راجيف غاندي قصي عبد الكريم ثامر
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 وعملي

 بغداد عملي فقط 3محاولة  13/09/2018 24680 الهند راجيف غاندي قيصر حسام ابراهيم

 الشرق االوسط قيصر محمد فرج
 1محاولة  20/10/2020 14350 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية كرار تحسين هادي
 1محاولة  11/08/2020 9549 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 كرار عماد عباس

الزيتونة  

 االردنية
 1محاولة  29/09/2020 12861 االردن 

النظري 

 بغداد والعملي

 حسين كرار غالب علوان

Jilin 

University 
 نظري 2محاولة  22/09/2019 24258 الصين

 بغداد

 كريم احمد فليح حسن

روستوف الطبية 

 الحكومية 
 1محاولة  24/09/2019 24688 روسيا

النظري 

 ذي قار والعملي

 jilin كريم حسين محمد
 1محاولة  20/10/2020 14318 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي
 كركوك نظري 4محاولة  04/05/2016 11358 سوريا السورية الخاصة ابراهيمكون اي اسماعيل 

 لبنى اياد محمود 

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  05/11/2020 16065 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا لبنى قيس صالح حسن
 1محاولة  06/11/2019 29414 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية لمى حيدر شاكر
 1محاولة  09/08/2020 9318 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا لؤي سعد محمد فتاح
 1محاولة  09/08/2020 9300 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ليث جمعة خلف

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  22/09/2020 12314 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء ليث حسين علي
 1محاولة  20/10/2020 14342 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 ليث فارس ذنون
عمان االهلية 

 الخاصة
 عملي فقط 2محاولة  05/02/2020 3195 االردن

 بغداد

 بغداد نظري  3محاولة  23/07/2019 18251 جورجيا LLCجامعة  ليث معين عباس

 االسراء ليث هزبر عواد
 1محاولة  03/11/2020 15699 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 لينا ابراهيم محمد علي

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  25/08/2020 10362 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء لينه علي لطيف
 1محاولة  11/08/2020 9562 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 1محاولة  11/10/2020 13579 االردن االسراء ماب محمود محمد
النظري 

 المستنصرية والعملي

 ماريه عالء محمود

Huazhong 

University 

of Science 

and 

Technology 

 1محاولة  30/01/2020 2672 الصين
النظري 

 والعملي

 بغداد

 الموصل نظري 2محاولة  28/01/2020 2400 االردن االسراء مازن محسن زويد

 مثنى عبد الوهاب احمد 

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  24/09/2020 12455 االردن

النظري 

 بغداد والعملي
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 البترا محمد احمد عبود
 1محاولة  24/09/2020 12514 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  16/07/2019 17735 الهند راجيف غاندي محمد اسماعيل ابراهيم

 بغداد نظري  3محاولة  24/10/2017 27354 الهند راجيف غاندي محمد اسماعيل طه

 راجيف غاندي محمد االمين عباس جاسم
 2محاولة  31/07/2019 19073 الهند

نظري 

 بغداد وعملي

محمد الحسن عبد الكريم 

 Jilin ضمد
 1محاولة  25/08/2020 10326 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

محمد امين عبد الحسين 

 عبد هللا

Jilin 

University 
 نظري 2محاولة  12/09/2019 23299 الصين

 بغداد

 راجيف غاندي محمد اياد صالح
 1محاولة  26/07/2020 8982 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

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

 فيالدلفيا محمد ايوب عبد الكريم
 1محاولة  22/07/2020 8864 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء محمد باقر احمد حسين
 1محاولة  26/07/2020 8958 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 1محاولة  22/07/2020 8842 االردن فالديفيا محمد جمال عبد الكريم 
النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري  3محاولة  26/08/2019 20984 االردن الشرق االوسط محمد جميل ابراهيم

 كركوك نظري  3محاولة  24/02/2019 5160 الهند راجيف غاندي محمد حميد محمد

 1محاولة  23/02/2020 5046 االمارات عجمان محمد خالد اسماعيل 
النظري 

 المستنصرية والعملي

 محمد خالد جار هللا
 راجيف غاندي

 12/11/2017 29345 الهند
محاولة 

5 

 نظري

 ذي قار

 البترا محمد خالد رشيد
 1محاولة  25/08/2020 10330 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية محمد راشد ابراهيم
 1محاولة  13/07/2020 8402 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا محمد راضي شنيشل
 1محاولة  26/07/2020 8994 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا السالممحمد رشاد عبد 
 1محاولة  11/10/2020 13592 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  05/09/2019 22395 جورجيا تبليسي الطبية محمد رياض احمد رشيد

 محمد رياض طالل

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  23/08/2020 10097 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان العربية محمد زهير رشدي
 1محاولة  01/09/2020 10751 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 محمد سالم محمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  26/07/2020 8955 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 المستنصرية والعملي

 محمد شاكر محمود 

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  28/06/2020 7716 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  24/09/2019 24739 اوكرانيا Nationalمحمد صادق شاحوذ 
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 University مشعل

of Pharmacy 

 االسراء محمد صالح عبد المهدي
 1محاولة  01/07/2020 8030 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الزيتونة االردنية محمد ضياء صادق
 1محاولة  20/09/2020 12113 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 محمد طالب احمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  01/07/2020 8010 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية محمد عادل عبد الرزاق
 1محاولة  01/07/2020 8008 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري  3محاولة  13/09/2018 24692 الهند راجيف غاندي محمد عادل علوان

 فيالدلفيا محمد عباس قادر 
 1محاولة  19/07/2020 8640 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 محمد عباس مصطفى

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  11/10/2020 13577 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 راجيف غاندي محمد عبد الحسين ناصر
 1محاولة  21/07/2020 8733 الهند

النظري 

 الكوفة والعملي

 الزيتونة االردنية محمد عبد السالم احمد
 1محاولة  27/09/2020 12667 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 محمد عبد الكريم محسن

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  19/07/2020 8626 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 jilin محمد عبد الهادي متعب
 1محاولة  13/10/2020 13800 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 محمد عبد علي حمزة

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  26/08/2020 10561 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا محمد عقيل عبد الصاحب 
 1محاولة  16/09/2020 11817 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 اليرموك محمد علي احمد
 1محاولة  28/10/2020 15271 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان العربية محمد علي حسين
 1محاولة  13/07/2020 8401 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء محمد غازي محيي
 1محاولة  13/10/2020 13736 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 1محاولة  13/07/2020 8385 االردن البترا محمد فاروق فرج
النظري 

 بغداد والعملي

 محمد فالح حسن

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  07/09/2020 11124 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية محمد فالح حسن 
 1محاولة  18/10/2020 14149 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا محمد قاسم محمد
 1محاولة  19/07/2020 8625 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا محمد ليث شاكر
 1محاولة  21/09/2020 12121 االردن

النظري 

 الكوفة والعملي
 بغداد نظري 4محاولة  21/02/2017 4625 اليمن الملكة اروى محمد مازن مزعل

 مساعد عبد العزيز محمد

العلوم 

 والتكنلوجية
 نظري  2محاولة  10/07/2018 19244 اليمن

 بغداد
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 الكوفة نظري  3محاولة  29/07/2019 18740 الهند راجيف غاندي محمد معن بكر قدوري

محمد منذر زعالن 

 خضير

Bogomolets 

National 

Medical 

University 

 نظري 2محاولة  24/10/2019 28165 اوكرانيا

 بغداد

 البصرة نظري 2محاولة  23/01/2020 1915 الهند راجيف غاندي محمد منصور جواد

 محمد ناصر امجد 

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  10/05/2020 13376 االردن 

النظري 

 الموصل والعملي

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

النظري 

 البصرة والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  12/02/2020 3898 الهند العثمانية محمد نجم عبد كريم

 محمد نعمة محمد حسون
تبليسي الطبية 

 الحكومية
 3محاولة  23/04/2018 12402 جورجيا

 ذي قار نظري 

 محمد نهاد سعد هللا محمد

Acharya 

Nagarjuna 

University 

 نظري 2محاولة  22/10/2019 28006 الهند

 بغداد

 كركوك عملي فقط 3محاولة  09/10/2018 27337 الهند راجيف غاندي محمد نهاد نوري 

 فيالدلفيا محمد هشام جليل
 1محاولة  09/08/2020 9304 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 jilin محمد همام ابراهيم
 1محاولة  18/10/2020 14052 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

 اسماعيلمحمد وليد 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  24/09/2020 12515 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 محمود حازم صادق احمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  17/12/2019 33560 االردن

 كركوك

 محمود راشد عبود

العلوم التطبيقية 

 الخاصة 
 1محاولة  12/07/2020 8387 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الموصل نظري 4محاولة  03/07/2018 18474 اليمن الملكة اروى محمود عماد عبد الحليم
 اذربيجان الطبية محمود محمد كاظم

 09/09/2015 26528 اذربيجان
محاولة 

5 

 نظري

 كركوك
 بغداد نظري 2محاولة  16/11/2017 30032 الهند همدارد مخلد الزم حبيب

 البترا مدحت جودت مدحت
 1محاولة  13/10/2020 13737 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 كركوك نظري 2محاولة  24/12/2019 34322 االردن االسراء مراد محمد طالب محمد

 البترا مرتضى صفاءعباس
 1محاولة  08/09/2020 11201 االردن

النظري 

 الكوفة والعملي

 االسراء مرتضى عباس مطلك
 1محاولة  20/09/2020 12026 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا مريام بسام سامي
 1محاولة  01/07/2020 8018 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 مريم جواد عدنان

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  20/09/2020 12094 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

عمان االهلية  مريم عبد المجيد عليوي

 الخاصة
 نظري 2محاولة  10/03/2016 6693 األردن

 بغداد

 بغدادالنظري  1محاولة  03/02/2020 2904 االمارات عجمان مريم منقذ عدنان
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 والعملي

مسعد هيثم عبد اللطيف 

 االسراء حسين
 نظري 2محاولة  26/12/2019 34654 االردن

 بغداد

 مصطفى ابراهيم خليل
عمان االهلية 

 الخاصة
 2محاولة  07/04/2019 8896 االردن

عملي 

 بغداد ونظري 

 مهراجا مصطفى ابراهيم ناصر
 3محاولة  20/02/2017 4446 الهند

عملي 

 بغداد ونظري

 نكرجونا مصطفى احمد جبار
 1محاولة  22/07/2020 8869 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 الزرقاء مصطفى احمد خضر
 1محاولة  19/10/2020 14222 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغداد نظري 2محاولة  05/01/2020 149 الهند راجيف غاندي مصطفى احمد سلمان

 مصطفى احمد عبد علي

تبليسي الحكومية 

 الطبية
 3محاولة  26/03/2018 9704 جورجيا

 بغداد نظري 

 فيالدلفيا مصطفى اسامة سعيد 
 1محاولة  25/08/2020 10363 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 مصطفى اسعد شوقي
عمان االهلية 

 الخاصة
 نظري  2محاولة  22/04/2019 10450 االردن

 بغداد

 بغداد نظري 4محاولة  20/06/2018 17390 الهند راجيف غاندي مصطفى امجد عبد الحمزة

 مصطفى جواد اكرم

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  13/09/2020 11553 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

حسن عبد  مصطفى

 الرزاق
 3محاولة  17/09/2018 24954 الهند راجيف غاندي

نظري 

 البصرة وعملي

 مصطفى حسن فندي حمد
الزيتونة االردنية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  21/10/2019 27634 االردن

 المستنصرية

مصطفى حشمت علي 

 اجاريا نكرجونا اكبر 
 نظري 2محاولة  20/10/2019 27273 الهند

 بغداد

 راجيف غاندي مصطفى خالد علي
 1محاولة  11/10/2020 13569 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 مصطفى خليل عواد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  23/06/2020 7651 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 Jilin مصطفى زياد حميد
 1محاولة  20/10/2020 14316 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

صفاء عباس مصطفى 

 االسراء حسن
 1محاولة  22/12/2019 34112 االردن

النظري 

 النهرين والعملي

 Jilin مصطفى صالح خليل
 1محاولة  20/10/2020 14319 الصين

النظري 

 المستنصرية والعملي

 فيالدلفيا مصطفى طالب عفتان
 1محاولة  23/08/2020 10095 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 مجيدمصطفى طالب 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  23/09/2020 12419 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 الشرق االوسط مصطفى طه عبد
 1محاولة  23/09/2020 12423 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا مصطفى عاصف حسن
 1محاولة  26/07/2020 8976 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 بغدادالنظري  1محاولة  22/09/2020 12311 بيالروسيا Belarusianمصطفى عبد السالم 
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 والعملي State عيسى

مصطفى عبد الكريم لفتة 

 حسن

JILIN 

UNIVERSI

TY 

 نظري 2محاولة  07/08/2019 19843 الصين

 بغداد

 راجيف غاندي مصطفى عبد هللا حومد
 1محاولة  26/10/2020 14987 الهند

النظري 

 النهرين والعملي

 بغداد نظري 4محاولة  07/03/2019 6308 االردن االسراء مصطفى عبد عطية

 االسراء مصطفى عصام بحر
 1محاولة  22/09/2020 12238 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

مصطفى عالء عبد 

 البترا الحسين
 1محاولة  13/09/2020 11517 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء عالوي كاظممصطفى 
 1محاولة  31/08/2020 10660 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 مصطفى علي خلف

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  23/06/2020 7647 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 راجيف غاندي مصطفى علي صالح
 1محاولة  08/07/2019 17165 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية مصطفى علي علي 
 1محاولة  22/07/2020 8821 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا مصطفى علي مجبل
 1محاولة  13/10/2020 13778 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 مصطفى غازي فرحان

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  03/02/2020 2871 االردن

 بغداد

 بغداد نظري   3محاولة  30/05/2018 15802 الهند راجيف غاندي عبد هللامصطفى فاضل 

 العثمانية مصطفى محمد حميد 
 1محاولة  12/08/2020 9618 الهند

النظري 

 ذي قار والعملي

 البترا مصطفى محمد كاظم
 1محاولة  19/08/2020 9896 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

مصطفى محمد لطيف 

 احمد

JAMIA 

HAMDARD 
 1محاولة  06/08/2019 19683 الهند

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 بغداد والعملي

 الموصل نظري 4محاولة  26/03/2018 9811 الهند نكرجونه مصطفى مهند عبد الرحمن 

 بغداد نظري 2محاولة  03/07/2019 16847 الهند راجيف غاندي معتز سعد غيدان

 معتصم امين بشت

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  31/08/2020 10636 االردن

النظري 

 المستنصرية والعملي

 مفاز وليد خليل كندي

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  19/09/2019 23901 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 غانديراجيف  مناف عبد الزهرة حسين 
 1محاولة  14/08/2018 22337 الهند

النظري 

 الكوفة والعملي

 الجامعة االردنية منور امين ابراهيم
 1محاولة  31/10/2019 28828 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا منيب خالد حسين
 1محاولة  18/10/2020 14136 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 مهدي يعرب داود مهدي

جامعة العلوم 

والتكنولوجيا 
 1محاولة  19/12/2019 33975 االردن

النظري 

 البصرة والعملي
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 االردنية

 بغداد نظري  3محاولة  27/06/2019 16342 الهند راجيف غاندي مهند حسين عبد

 فيالدلفيا مهند خالد عبيد
 1محاولة  09/08/2020 9294 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 مهند سليم مجيد

Huazhong 

University 

of Science 

and 

Technology 

 نظري 2محاولة  30/01/2020 2694 الصين

 بغداد

 عمان العربية مهند مصلح حامد
 1محاولة  10/06/2020 13396 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 1محاولة  20/01/2019 1175 الهند راجيف غاندي مهند منير اسماعيل 
النظري 

 بغداد والعملي

 Jilin مهيمن حسين جاسم
 1محاولة  27/10/2020 15089 الصين

النظري 

 الكوفة والعملي

 مهيمن عبد الجبار كردي
Nagpur 

University 
 نظري 2محاولة  05/07/2018 18850 الهند

 بغداد
 فيالدلفيا مهيمن مهدي شامان

 29/10/2017 27884 األردن
محاولة 

5 

 نظري

 كركوك

 عمان االهلية  موج محمود لفته
 1محاولة  15/03/2020 6146 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا مودة صديق اسماعيل
 1محاولة  28/07/2020 9172 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 عمان االهلية موسى نزار نايف
 1محاولة  26/08/2020 10515 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا موفق محمد جميل عباس
 1محاولة  16/09/2020 11841 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 مؤمنة رشدي محمود

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  15/03/2020 6147 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ميرون منهل عبد هللا

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 نظري 2محاولة  11/09/2019 22984 االردن

 الموصل

 نوري محمدميس 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  01/07/2020 8038 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 الموصل والعملي

 مينا هيثم عبد الحسين

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  22/09/2019 24301 االردن

النظري 

 بغداد والعملي
 كركوك نظري 4محاولة  15/11/2015 32493 مصر اكتوبر 6 نازك سنان عزه

 نسرين زكي حسن

 راجيف غاندي
 2محاولة  09/10/2018 27376 الهند

نظري 

 الموصل وعملي 

 13789 االردن البترا نسم شعالن عزيز
 1محاولة  13/10/2020

النظري 

 والعملي
 الموصل

 فالديفيا توفيقنور احمد عبد اللة 
 1محاولة  30/09/2020 13055 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

نور الدين قيس نجم عبد 

 فيالدلفيا هللا
 نظري 2محاولة  30/09/2019 25152 االردن

 بغداد
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 األجنبية الصيدلة 

 نور بسام عبد القادر 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  16/08/2020 9704 االردن

النظري 

 الموصل والعملي

 جميل عماش نور

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  10/06/2020 13395 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 Huazhong نور حيدر كاظم
 1محاولة  13/10/2020 13740 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

 نور ساطع فخري

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  19/08/2020 9898 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 دبي للبنات نور عالء حسين
 1محاولة  04/05/2020 6611 االمارات

النظري 

 بغداد والعملي

 نور نضال رشيد

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  19/10/2020 14221 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 بغداد والعملي

عبد القادر هاجر سمير 

 فيالدلفيا مزاحم
 3محاولة  29/07/2019 18821 االردن

 بغداد نظري 

 huazhong هاشم حسن هاشم ياسين
 1محاولة  23/10/2019 27882 الصين

النظري 

 بغداد والعملي

 عمان االهلية  هالة عالء خليل 
 1محاولة  16/09/2020 11872 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 الرحمنهالة هيثم عبد 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  13/09/2020 11546 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 هاني خيري عبد هللا داود

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  20/11/2019 30783 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

 النهرين وعملي

 االسراء هبة حسنين علي
 1محاولة  29/09/2020 12912 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االسراء هبة كريم حسن
 1محاولة  27/08/2020 10583 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 االردنية  هدى ماجد مكي 
 1محاولة  17/11/2019 30148 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا اللطيفهشام رياض عبد 
 1محاولة  22/09/2020 12322 االردن

النظري 

 بغداد والعملي
 اذربيجان الطبية هفال حسن عثمان

 06/09/2015 26056 اذربيجان
محاولة 

5 

 نظري

 كركوك

 فيالدلفيا هيثم احمد كريم
 1محاولة  29/07/2020 9216 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 البترا وائل كفاح حسن
 1محاولة  21/09/2020 12132 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

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

النظري 

 بغداد والعملي

٠٩/٠٨/٢٠٢٠ ٩٣٠٢ االردن عمان العربية وسام مخلف حسين   1محاولة  
النظري 

 بغداد والعملي

 والء خالد سرحان علي

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  05/11/2019 29360 االردن

النظري 

 بغداد والعملي
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 األجنبية الصيدلة 

 االسراء وليد خالد غزاي 
 1محاولة  11/08/2020 9571 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 فيالدلفيا وهج مرشد عبد اللطيف
 1محاولة  01/09/2020 10777 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 ياسر عمار عبد الكريم

عمان االهلية 

 الخاصة
 1محاولة  21/07/2020 8732 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 1محاولة  23/09/2020 12424 االردن الشرق االوسط ياسر محمد عزيز
النظري 

 بغداد والعملي

 البترا ياسمين محمد محمود
 1محاولة  20/09/2020 12030 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

ياسمين نعمان عبد هللا 

 جاسم

العلوم  جامعة

والتكنولوجيا 

 االردنية

 نظري 2محاولة  31/10/2019 28891 االردن

 المستنصرية

 البترا ياسمين يحيى نايف
 1محاولة  31/08/2020 10637 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 يحيى ابراهيم حسون

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 1محاولة  20/09/2020 12112 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

يحيى عبد الرزاق عجيل 

 البترا حبيب
 نظري 2محاولة  22/10/2019 27696 االردن

 بغداد

 البترا يزن نهاد عبد الرحمن
 1محاولة  19/07/2020 8649 االردن

النظري 

 بغداد والعملي

 الكوفة نظري  3محاولة  30/08/2016 21041 مصر االسكندرية يوسف السعيد عبد العزيز

 1محاولة  28/02/2019 5618 االردن البترا يوسف رائد جاسم
النظري 

 بغداد والعملي

R.T.M.Nagp يوسف محمد سعودي

ur 
 2محاولة  17/09/2017 23104 الهند

عملي 

 بغداد ونظري 

 فيالدلفيا ئاال برهان فخر الدين
 1محاولة  31/08/2020 10638 االردن

النظري 

 كركوك والعملي

 

 

 

 

 


