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 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 

8/12/2020الوجبة الثالثة يوم الثالثاء   
 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية عباس جعفر علي  

 عبد الحميد رعد حميد

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

عبد الرحمن احمد 

 عباس محمد

عمان االهلية 

 الخاصة
 والعمليالنظري  1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

عبد الرحمن احمد عبد 
 عمان االهلية الرحمن

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

 عبد الرحمن حاتم محمد
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

 عبد الرحمن حيدر مجيد

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

عبد الرحمن عبد الكريم 
 االسراء جاسم

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

عبد الرحمن فراس 

 البترا عاصم
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

عبد الرحمن محمد 
 jilin خزيم

 النظري والعملي 1محاولة  الصين
لثةالثا الوجبة  

عبد الرحمن محمد 

 خسرو عبد الرحمن

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد الغني ايمن محمد   
عبد القادر حيدر عبد 

 فيالدلفيا القادر
 والعمليالنظري  1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا ابراهيم مراد  
عبد هللا احمد عبد 

 البترا الرحمان خلف
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عبد هللا احمد كمال  
عبد هللا حسن عبد 

 راجيف غاندي الرحمن
 نظري وعملي  2محاولة  الهند

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا حسين علي   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا زاهر عاصم   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin حسينعبد هللا سالم   

 عبد هللا عدنان زيدان

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

عبد هللا عماد عبد 
 االسراء الرزاق

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االوسطالشرق  عبد هللا كريم حمود  
عبد هللا محمد عبد 

 الوهاب
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عبد هللا مظفر نجم  
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8/12/2020الوجبة الثالثة يوم الثالثاء   
 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin عبد هللا وسام علي  
عبد المجيد اكرم عبد 

 عمان االهلية المجيد
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

 عبد المعز محمد جدوع
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

عبد الملك مروان مال 
 البترا هللا

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

عبد الوهاب محمد عبد 
 الوهاب 

عمان االهلية 
 الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبير علي عدنان  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عال جبار زيدان   

لثةالثا الوجبة عملي ونظري  3محاولة  الهند اجاريا نكرجونا عالء حسين عبد سالم   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند Puna عالء فاضل حمزه راشد  

 عالء كاظم حسن

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء فرحانعلي احمد   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية علي الدين احمد بشت  

 علي حاتم منفي علي

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي رحيم حمادي  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا علي سالم فيصل عوده  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي عادل حسين  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي عامر حسين  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin عماد علي كاظمعلي   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي فالح حسن  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء علي كاظم حالوب   

 علي ماجد نجم

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin علي ماضي قاسم  

 علي مهند عبد الرزاق
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

 علي وقاص عزاوي
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية علياء عبد المناف رحيم  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عماد حمد سعيد  

 عمار عماد فاضل
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة عملي ونظري  3محاولة  الهند راجيف غاندي عمار كاظم موسى   
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8/12/2020الوجبة الثالثة يوم الثالثاء   
 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة عمر براء حميد  
عمر رياض عبد 

 الرزاق
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة عملي ونظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي عمر زياد طارق  
خاركوف  عمر عباس ابراهيم

 الوطنية للصيدلة
 3محاولة  أوكرانيا

 عملي فقط
لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند  راجيف غاندي عمر محمد داود  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin عمر محمود مهدي  

 وعد خليل ابراهيمعمر 
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عيسى سعد خليفة  
غفران ابراهيم عبد 

 القاهرة كاظم
لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  مصر  

فاطمة احسان عبد 
 الرزاق

عمان االهلية 
 الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

فاطمة اسامة حسام 

 الدين

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  األردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط فاطمة برهان فزع  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء الحسين فاطمة طه عبد  
فاطمة عبد االمير عبد 

 بيروت العربية الزهرة عناد
 النظري والعملي 1محاولة  لبنان

لثةالثا الوجبة  

 فرح محمد عبد العزيز
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  مصر  النهضة  فرح يوسف عايد   

فردوس عبد الرحمن 
 االسراء سعيد

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا فيان مثنى شاكر  

 قاسم ياس عبود

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة نظري وعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي قصي عبد الكريم ثامر  

لثةالثا الوجبة عملي فقط 3محاولة  الهند راجيف غاندي قيصر حسام ابراهيم  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط قيصر محمد فرج  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية كرار تحسين هادي  

 كرار عماد عباس
الزيتونة  

 االردنية
 النظري والعملي 1محاولة  االردن 

لثةالثا الوجبة  

 لبنى اياد محمود 

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا قيس صالح حسن لبنى  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية لمى حيدر شاكر  
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8/12/2020الوجبة الثالثة يوم الثالثاء   
 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا لؤي سعد محمد فتاح  

 ليث جمعة خلف
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

 ليث فارس ذنون
عمان االهلية 

 الخاصة
 عملي فقط 2محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ليث هزبر عواد  

 لينا ابراهيم محمد علي
عمان االهلية 

 الخاصة
 والعمليالنظري  1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء لينه علي لطيف  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ماب محمود محمد  

 ماريه عالء محمود

Huazhong 

University 

of  

 النظري والعملي 1محاولة  الصين
لثةالثا الوجبة  

 مثنى عبد الوهاب احمد 
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد احمد عبود  
محمد االمين عباس 

 راجيف غاندي جاسم
 نظري وعملي 2محاولة  الهند

لثةالثا الوجبة  

محمد الحسن عبد 
 Jilin ضمدالكريم 

 النظري والعملي 1محاولة  الصين
لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي محمد اياد صالح  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد ايوب عبد الكريم  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد باقر احمد حسين  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فالديفيا محمد جمال عبد الكريم   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االمارات عجمان محمد خالد اسماعيل   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد خالد رشيد  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية راشد ابراهيم محمد  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد راضي شنيشل  

 محمد رياض طالل
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية محمد زهير رشدي  

 محمد سالم محمد
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  جورجيا تبليسي الطبية محمد شاكر علي حسين  

 محمد شاكر محمود 

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

محمد صالح عبد 

 االسراء المهدي
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية محمد ضياء صادق  
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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

8/12/2020الوجبة الثالثة يوم الثالثاء   
 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

 محمد طالب احمد

عمان االهلية 

 الخاصة
لثةالثا الوجبة والعمليالنظري  1محاولة  االردن  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية محمد عادل عبد الرزاق  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية محمد عبد السالم احمد  

 محمد عبد الكريم محسن

عمان االهلية 

 الخاصة
 والعمليالنظري  1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

 محمد عبد علي حمزة
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

محمد عقيل عبد 
 البترا الصاحب 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن اليرموك محمد علي احمد  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية محمد علي حسين  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد فاروق فرج  

 محمد فالح حسن
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد قاسم محمد  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد هشام جليل  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin محمد همام ابراهيم  

 محمود راشد عبود

العلوم التطبيقية 

 الخاصة 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مدحت جودت مدحت  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء مرتضى عباس مطلك  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مريام بسام سامي  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االمارات عجمان مريم منقذ عدنان  

 مصطفى ابراهيم خليل
عمان االهلية 

 الخاصة
 عملي ونظري  2محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة عملي ونظري 3محاولة  الهند مهراجا مصطفى ابراهيم ناصر  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند نكرجونا مصطفى احمد جبار  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الزرقاء مصطفى احمد خضر  

 مصطفى جواد اكرم
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى خالد علي  

 مصطفى خليل عواد

االهلية  عمان

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin مصطفى زياد حميد  
مصطفى صفاء عباس 

 االسراء حسن
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة والعمليالنظري  1محاولة  الصين Jilin مصطفى صالح خليل  
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لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مصطفى طالب عفتان  

 مصطفى طالب مجيد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط مصطفى طه عبد  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مصطفى عاصف حسن  
مصطفى عبد السالم 

 عيسى
Belarusian 
State 

 النظري والعملي 1محاولة  بيالروسيا
لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى عبد هللا حومد  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء مصطفى عصام بحر  
مصطفى عالء عبد 

 البترا الحسين
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء مصطفى عالوي كاظم  

 مصطفى علي خلف

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى علي صالح  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية مصطفى علي علي   

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مصطفى علي مجبل  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد كاظممصطفى   
مصطفى محمد لطيف 

 احمد

JAMIA 

HAMDARD 
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مصطفى محمد نوري  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى يونس دشر  

 معتصم امين بشت
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

 مفاز وليد خليل كندي

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

لثةالثا الوجبة  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الجامعة االردنية منور امين ابراهيم  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مهند خالد عبيد  

لثةالثا الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مهند منير اسماعيل   

 

 


