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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 

 6/12/2020الوجبة االولى يوم االحد 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية ابراهيم حامد عجيل

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االهلية الخاصةعمان  ابراهيم سعيد عواد

 الوجبة االولى عملي ونظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي ابراهيم هالل لطيف

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي اثير قيصر ابراهيم

 الوجبة االولى والعمليالنظري  1محاولة  االردن االسراء احمد اسامة محمد

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية احمد اسماعيل عسكر

 الوجبة االولى عملي ونظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي احمد اكرم عواد

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  سوريا االندلس احمد باسم عبد

 الوجبة االولى نظري وعملي 2محاولة  الهند مهاريشي احمد توفيق يحيى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد ثامر عبد هللا

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد حسن يعقوب

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية احمد رائد علي

احمد سالم عبد 
 jilin االمير

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الصين

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد صالح حسن 

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد صباح منيف

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية احمد صالح محمد 

احمد عباس شمس 
 راجيف غاندي هللا

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند

احمد عبد الكريم 
 عمان االهلية عباس

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى والعمليالنظري  1محاولة  االردن عمان العربية احمد علي حسين علي

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد علي هليل
احمد غياث عبد 

 فيالدلفيا الحميد
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد فاضل حنتوش

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد فواز حماد

احمد قيس زين 
 البترا العابدين

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند اجاريا نكرجونا احمد محمد احمد

احمد محمود فرج 

 كريش 

BOGOMOLETS 

NATIONAL 

MEDICAL 

UNIVERSITY 

 النظري والعملي 1محاولة  اوكرانيا

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد مهند مهدي

احمد نزار عبد 
 راجيف غاندي الجبار

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند
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 األجنبية الصيدلة 

 6/12/2020الوجبة االولى يوم االحد 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن  عمان االهلية ازل ناجح حسن

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة اسراء اياد عبد االمير
اسراء نوري عبد 

 العزيز
 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى والعمليالنظري  1محاولة  االردن االسراء اسرار فاضل ثامر

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اسل صباح اسماعيل

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية االء اياد عبد العزيز 

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة الحمزة حسين عودة 
 الوجبة االولى نظري وعملي 2محاولة  األردن عمان االهلية الخاصة الحمزة حوشي خلف

 الشماء رعد جبار 
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية العالء حسين عودة 

منهل امجد سعيد 
 HUAZHONG رشيد

 النظري والعملي 1محاولة  الصين
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا  امنية احمد امين 

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا انس سهيل خميس

 الوجبة االولى والعمليالنظري  1محاولة  االردن فيالدلفيا انس مجيد معيوف 

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا انفال هميم رشيد هميم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء انمار دحام عناد

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة انور شاكر محمود

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء اورفا سمير صبري

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط اوس خميس خلف

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ايات علي مهدي

االولىالوجبة  النظري والعملي 1محاولة  األردن البترا اية احمد جاسم  

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة اية رياض فاضل

 اية سعدون صالح

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط اية مهدي صالح

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية اية مهند عبد الرزاق

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اية هاتف جاسب

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة ايفان رياض خليل

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي ايالف عالء حميد

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة  ايهاب حسن محمد

ايوب حقي اسماعيل 

 حسن

National 

University of 

Pharmacy 

 النظري والعملي 1محاولة  اوكرانيا
 الوجبة االولى
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 6/12/2020الوجبة االولى يوم االحد 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

 بتول امير عبد المجيد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية بدور ياسين عبد هللا

 الوجبة االولى نظري وعملي 2محاولة  الهند راجيف غاندي براء سمير جهاد

 بشار عفتان توفيق
Donetsk 
national 
medical 

 وعملينظري  2محاولة  اوكرانيا
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة بكر نعمان ادم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا بالل صالح احمد 

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء تبارك وعد هاشم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا تقوى طالب احمد

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن  عمان االهلية الخاصة تمارا رائد درع 

تمارة عبد الكريم 
 عباس

العلوم التطبيقية 
 الخاصة

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االهلية الخاصةعمان  ثامر صالح محمد

حسن حيدر محمد 
 فيالدلفيا حسن

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin حسن عدنان جبر 

حسن عماد محمد 
 عمان رضا

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حسن نبيل بكر

 حسين رشيد حمود
خاركوف الوطنية 

 عملي ونظري 2محاولة  أوكرانيا للصيدلة
 الوجبة االولى

حسين ضاحي علي 

 شمخي
 عملي فقط 2محاولة  الهند راجيف غاندي

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى عملي ونظري  2محاولة  الهند غاندي راجيف حسين عامر مجيد

حسين عبد الرزاق 
 الزيتونة االردنية جبار

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

حسين علي حسن عبد 

 راجيف غاندي الحسين
 عملي ونظري 3محاولة  الهند

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى والعمليالنظري  1محاولة  الصين jilin حسين علي فنيان

حسين كاظم غالي 

 راجيف غاندي مطر
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى نظري وعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي حلمي محمد عطية

 حمزة ضياء علي
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء مشعان عبيدحمزة 
حنان رافد عبد الحليم 

 جاسم
 النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا

 الوجبة االولى
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 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 6/12/2020الوجبة االولى يوم االحد 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

 حنين جبار لفتة حسين

Beirut Arab 

University 
 النظري والعملي 1محاولة  لبنان

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االوسط الشرق حنين محمد عبد هللا

حوراء غسان عبد 
 فيالدلفيا الجبار

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن

حيدر شاكر حسين 
 راجيف غاندي حسن

 الوجبة االولى عملي ونظري 4محاولة  الهند

 الوجبة االولى والعمليالنظري  1محاولة  األردن فيالدلفيا حيدر هادي نهر

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء خديجه ثامر عالوي

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا خطاب عمر اكرم

 داليا مازن صديق
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

عبد درة عصام 

 عمان االهلية الخاصة الوهاب حسن
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة دريد لؤي صالح

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ديانا حامد طه

رامي عبد السالم 
 االسراء عبود

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 رائد محمود عبيد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رسل زكي طالب

رسل يحيى حميد 
 االسراء خلف 

 والعملي النظري 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية رغد زيد سلمان

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا رفل خليل ابراهيم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رفل ياسين ابراهيم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي رند باسم اسعد

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا روز ثائر رشك

 ريتا وسيم مجيد بهنام

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االمارات عجمان للعلوم الطبية ريم احمد محمد 

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة زهراء ابراهيم خليل

زهراء فرات عبد 
 البترا الرزاق

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة زهراء ماجد مظلوم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية زهراء نوري محمود

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة زينب راجح حمد

 الوجبة االولى والعمليالنظري  1محاولة  االردن عمان االهلية زينب مثنى حميد
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 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 6/12/2020الوجبة االولى يوم االحد 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

زينب محمد عبد 
 االسراء صباح

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية زينة كاظم سعيد

 سارة احمد عبد هللا
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
االولىالوجبة  النظري والعملي 1محاولة  االردن  

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط سارة بشار حمدي

 الوجبة االولى عملي ونظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي سارة حسين علي

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سارة رعد سوادي

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط سارة سوري كحيص

سارة عبد الكريم عبد 
 البترا الوهاب

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

سارة عبد المناف 
 البترا هاشم

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  جورجيا تبليسي الطبية ساره سعد غائب
ساز صالح الدين 

 االسراء برهان
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي سالم باسم محمد

سامر عبد الرحمن 

 عمان االهلية الخاصة مطر
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى عملي فقط 2محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة محمد كريمسامر 

 سجا احمد عزيز 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة سجاد اسعد جبار

سجود صالح الدين 
 الزيتونة اسماعيل

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سرمد خليل اسماعيل

سرى عامر عبد 
 الرزاق

 المستقبل
 عملي ونظري 2محاولة  مصر

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء سرى عايد وسمي

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا سرى ياسر طه

 سمارة سعدون صالح 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سمر احمد علي

سمية حارث عبد 
 الرزاق

العلوم التطبيقية 
 الخاصة

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية سنا رياض عباس

 سهام ليث قاسم
تبليسي الحكومية 

 الطبية
 النظري والعملي 1محاولة  جورجيا

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سيف حيدر هاشم
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 6/12/2020الوجبة االولى يوم االحد 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا سيف علي حسن علي

شمس الدين عماد 
 االسراء متعب

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

شهد عبد الحسين 
 عمان االهلية جواد

االولى الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن  

شهد علي محمد 

 حسين
 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء شهد محمد قدوري

 شهد محمد كاظم

مصر للعلوم 

 والتكنلوجيا
 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  مصر

شهد يحيى مزهر 

 البترا سهيل
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

صفاء الدين اياد 
 عمان االهلية الخاصة صبار

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الخاصة صهيب سلمان داود

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا صهيب محمد احمد

ضحى ستار مهدي 

 االسراء صالح
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء طارق فؤاد كاظم

 طه رياض محمود 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن  البترا طيبة محمد مجيد
طيبه حيدر عبد 

 الحسن خلف
 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء

 الوجبة االولى

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي عامر عبد حسين 

 الوجبة االولى النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عائشة ياسر حاتم

 


