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REPUBLIC OF IRAQ 
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& Scientific Research 
University Of Baghdad 

College Of Pharmacy 
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Examination committee 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 7/12/2020يوم االثنين الوجبة الثانية 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

ابراهيم احمد عبد 
 الزيتونة االردنية الجبار

 الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مازن محمدابراهيم   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ابو صالح ظاهر محمود  
الثانية الوجبة عملي ونظري 3محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية احمد ازاد احمد  
الثانية الوجبة عملي فقط 4محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية احمد خالد كاظم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد زينل جميل  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin احمد عبد هللا كاظم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin احمد علي غازي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد عماد حسين  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن  الزيتونة احمد فالح نجيب  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد كامل صكبان  
احمد ليث عبد الرحمن 

 فيالدلفيا علي
الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد مازن طه  

 احمد مازن محمد علي
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن 

الثانية الوجبة  

 احمد محمد عبد احمد
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1 محاولة االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية احمد مصلح حامد   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد ناصر عبد الكريم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية احمد هشام عبد الوهاب  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا اركان محمد عمر   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء اروى عارف محمد  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا اسيا موفق جميل   
الحسن صباح منصور 

 نكرجونا عسكر
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة عملي ونظري  2محاولة  الهند راجيف غاندي اوس ناظم احمد   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  السويد اوبساال ايات منادي احمد  

 اية عامر احمد
عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 النظري والعملي 1محاولة  االمارات

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اية محمد قدوري  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن العلوم التطبيقية ايالف محمد سامي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin ايمان فاهم عبد الحسين  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا باسل بشار فهمي  

 بدور محمد جياد

جامعة افريقيا 

 العالمية
 النظري والعملي 1محاولة  السودان

الثانية الوجبة  
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 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

 بالل جاسم قاسم

University of 

medicine and 

….. 

 النظري والعملي 1محاولة  رومانيا
الثانية الوجبة  

 تبارك توفيق عزيز

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة عملي فقط 2محاولة  االردن الزيتونة االردنية تقى مهند صبري عبد  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حارث ابراهيم برجس  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي حسام حسن هادي  
خاركوف الوطنية  حسين حاتم حمزة

 للصيدلة
 عملي ونظري 3محاولة  أوكرانيا

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin حسين حيدر حمزة   

 حسين عبد القادر حسين

Bogomolets 
National 
Medical  

 النظري والعملي 1محاولة  اوكرانيا
الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حسين عالء نعيم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حوراء علي كريم فاخر  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي خالد محسن خلف  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا دانية ازاد عبد الرحمن  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا دعاء عبد الخالق احمد  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الزرقاء دالل سعد حمدون محمد  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رحمة حقي اسماعيل  

 رحمة محمد عبد الكريم
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا رفل حامد حسن  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا طاهررفل وعد   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية رقية فخري علي   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا زهراء خالد سعيد   
زين العابدين خالد عبد 

 راجيف غاندي العزيز
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

الثانية الوجبة  

زين العابدين محمد 
 االسراء خضير 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا زينب صالح صفو   

 زينب يقضان زهير

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 والعمليالنظري  1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

 زينة جمال يونس

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

 زينيا عماد محمد

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  
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 7/12/2020يوم االثنين الوجبة الثانية 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin سارة جميل عبد  
سارة عبد الرحيم 

 منصور

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية سارة عبد العزيز قاسم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ساره عامر علي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ساره غسان عبد العزيز  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء سجى فرحان حسين  

 سعد عبد الوهاب يونس

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة عملي ونظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي حمزةسعود علي   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية سيروان محمد رستم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية سيف مجيد محمد  

الثانية الوجبة نظري وعملي  3محاولة  الهند راجيف غاندي شاهين فكرت نجم الدين  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا شريف طه علي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية شكار ازاد قادر  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا شهد عدنان خلف   

 حسين شيماء ضامن
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

 صفا شامل محمد صالح
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا طيف رائد شاكر  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin عباس جواد جلوب   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin عباس علوان عنجير  

عبد الحكم نشوان عبد 
 فيالدلفيا العزيز

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن  

عبد الرزاق ربيع عبد 
 الرزاق

 عملي ونظري 2 محاولة الهند راجيف غاندي
الثانية الوجبة  

عبد هللا فراس عبد 
 فيالدلفيا العزيز

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا  عبيدة محمد نافع  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin علي ثكيل ابراهيم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا جمال طالبعلي   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin علي حسين علي ناصر  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء علي خضر احمد  

 علي سهيل يونس
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
الثانية الوجبة النظري والعملي 1 محاولة االردن  

 علي عبد االله داود

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  
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الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin علي عمار حيال   

 عمار مازن غانم
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان األهلية  عمر جواد جرمد  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عمر رائد محمد نجيب  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي عمر طارق ابراهيم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عمر محمد حبيب  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االمارات عجمان فرح حارث احمد   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا فرح فواز غازي  

 كريم احمد فليح حسن

روستوف الطبية 

 الحكومية 
 النظري والعملي 1محاولة  روسيا

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin كريم حسين محمد  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ليث حسين علي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد رشاد عبد السالم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد عباس قادر   

 محمد عباس مصطفى

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

محمد عبد الحسين 
 راجيف غاندي ناصر

 النظري والعملي 1محاولة  الهند
الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin محمد عبد الهادي متعب  

 محمد فالح حسن عباس
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد ليث شاكر  

 محمد ناصر امجد 
عمان االهلية 

 الخاصة
الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند همدارد محمد نائل عبد الجبار  

الثانية الوجبة عملي فقط 3محاولة  الهند راجيف غاندي محمد نهاد نوري   

 محمد وليد اسماعيل

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مرتضى صفاءعباس  

 مريم جواد عدنان
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مصطفى اسامة سعيد   
 مصطفى حسن عبد

 الرزاق
 3محاولة  الهند راجيف غاندي

 نظري وعملي
الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية مصطفى محمد حميد   
مناف عبد الزهرة 

 راجيف غاندي حسين 
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

الثانية الوجبة  
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 7/12/2020يوم االثنين الوجبة الثانية 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا منيب خالد حسين  

مهدي يعرب داود 

 مهدي

جامعة العلوم 

والتكنولوجيا 

 االردنية

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية مهند مصلح حامد  

الثانية الوجبة والعمليالنظري  1محاولة  الصين Jilin مهيمن حسين جاسم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية  موج محمود لفته  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مودة صديق اسماعيل  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية موسى نزار نايف  

محمد جميل موفق 
 فيالدلفيا عباس

 النظري والعملي 1محاولة  االردن
الثانية الوجبة  

 مؤمنة رشدي محمود
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

 ميس نوري محمد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا فرمانميس وكاع   

 مينا هيثم عبد الحسين

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة نظري وعملي  2محاولة  الهند راجيف غاندي نسرين زكي حسن  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا نسم شعالن عزيز  
نور احمد عبد اللة 

 فالديفيا توفيق
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

 نور بسام عبد القادر 
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن  

 نور جميل عماش
عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  الصين Huazhong نور حيدر كاظم  

 نور ساطع فخري
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االمارات دبي للبنات نور عالء حسين  

 نور نضال رشيد

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا نيفين فوزي اسعد  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية  هالة عالء خليل   

 عبد الرحمنهالة هيثم 
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

هاني خيري عبد هللا 

 داود

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة نظري وعملي 2محاولة  االردن االسراء هبة حامد حسين  
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 7/12/2020يوم االثنين الوجبة الثانية 

 الوجبة المادة المحاولة البلد اسم الكلية االسم

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء هبة حسنين علي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء هبة كريم حسن  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية  هدى ماجد مكي   
هشام رياض عبد 

 فيالدلفيا اللطيف
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا هيثم احمد كريم  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا وائل كفاح حسن  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  جورجيا LLCجامعة  وسام حيدر قاسم علي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن العربيةعمان  وسام مخلف حسين   

 والء خالد سرحان علي

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء وليد خالد غزاي   

الثانية الوجبة النظري والعملي 1 محاولة االردن فيالدلفيا وهج مرشد عبد اللطيف  

 ياسر عمار عبد الكريم

عمان االهلية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط ياسر محمد عزيز  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ياسمين محمد محمود  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ياسمين يحيى نايف  

 يحيى ابراهيم حسون

العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الثانية الوجبة  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا يزن نهاد عبد الرحمن  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا رائد جاسميوسف   
الثانية الوجبة عملي ونظري  2محاولة  الهند R.T.M.Nagpur يوسف محمد سعودي  

الثانية الوجبة النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ئاال برهان فخر الدين  

 


