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REPUBLIC OF IRAQ 
Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 
University Of Baghdad 
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 للمطالبين بالنظري والعملي  38نتائج امتحان المعادلة رقم 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية ابراهيم احمد عبد الجبار 1

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية ابراهيم حامد عجيل 2

 ابراهيم سعيد عواد 3
 عمان االهلية

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ابراهيم مازن محمد 4

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 2محاولة  الهند راجيف غاندي ابراهيم هالل لطيف 5

6 
ابو القاسم مازن قاسم 

 نظري 2محاولة  االردن الزيتونة االردنية محمد
   غائب

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ابو صالح ظاهر محمود 7

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي اثير قيصر ابراهيم 8

   غائب نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي احمد اركان عجالن 9

 ناجح عملي ناجح نظري عملي ونظري 3محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية احمد ازاد احمد 10

 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد اسامة محمد 11

 عمليراسب  راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية احمد اسماعيل عسكر 12

 احمد اكرم عرب خضر 13

JILIN 
UNIVERSIT
Y 

 الصين

 نظري 3محاولة 
   راسب نظري

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي احمد اكرم عواد 14

   ناجح نظري نظري 5محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية احمد ايدن نشات 15

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  سوريا االندلس احمد باسم عبد 16

 راسب عملي راسب نظري نظري وعملي 2محاولة  الهند مهاريشي احمد توفيق يحيى 17

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد ثامر عبد هللا 18

   غائب نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي احمد جمال وهيب 19

   غائب نظري 5محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية احمد حسن صالح 20

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد حسن يعقوب 21

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي احمد حلمي عباس 22

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند اجاريا نكرجونا احمد حيدر رزاق 23

 ناجح عملي   عملي فقط 4محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية احمد خالد كاظم 24

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية احمد رائد علي 25

 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد زينل جميل 26

   غائب نظري 4محاولة  الهند راجيف غاندي احمد ساطع طه 27

   راسب نظري نظري 2محاولة  اوكرانيا الوطنية للصيدلة احمد سالم علي ابراهيم 28

   راسب نظري نظري 2محاولة  االردن االسراء احمد سالم زكم 29

 ناجح عملي راسب نظري والعمليالنظري  1محاولة  الصين jilin احمد سالم عبد االمير 30

 راسب عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد صالح حسن 31

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد صباح منيف 32

   غائب نظري 4محاولة  الهند بونا احمد صالح عبد الجبار 33

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية محمداحمد صالح  34

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد عباس شمس هللا 35
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

   غائب نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي احمد عباس عاتي 36

37 
احمد عبد االمير عبد 

 راجيف غاندي الحسين
 الهند

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية احمد عبد الكريم عباس 38

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin احمد عبد هللا كاظم 39

   راسب نظري نظري 3محاولة  اليمن صنعاء احمد عالء حسين 40

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية احمد علي حسين علي 41

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin احمد علي غازي 42

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد علي هليل 43

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حسيناحمد عماد  44

   راسب نظري نظري 4محاولة  االردن االسراء احمد عمر علي 45

 احمد غسان صالح احمد 46
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد غياث عبد الحميد 47

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد فاضل حنتوش 48

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن  الزيتونة احمد فالح نجيب 49

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد فواز حماد 50

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد قيس زين العابدين 51

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد كامل صكبان 52

53 
احمد ليث عبد الرحمن 

 فيالدلفيا علي
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد مازن طه 54

 احمد مازن محمد علي 55
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن 

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي احمد محسن نايف 56

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند اجاريا نكرجونا احمد محمد احمد 57

   راسب نظري نظري 4محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية احمد محمد سعيد 58

 احمد محمد عبد احمد 59
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 محمود فرج كريش احمد 60

BOGOMOL
ETS 
NATIONAL 
MEDICAL 
UNIVERSIT
Y 

 اوكرانيا

 النظري والعملي 1محاولة 

 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية احمد مصلح حامد 61

 احمد مضر حسن حسين 62
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد مهند مهدي 63

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد ناصر عبد الكريم 64

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي احمد نزار عبد الجبار 65

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي احمد هادي فهد 66

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية احمد هشام عبد الوهاب 67
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا اركان محمد عمر 68

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمداروى عارف  69

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن  عمان االهلية ازل ناجح حسن 70

   راسب نظري نظري 2محاولة  االردن فيالدلفيا اسام صالح علي حسين 71

 اسامة باسم ابراهيم 72
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 نظري 3محاولة 
   راسب نظري

 اسامة همام احمد 73
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 نظري 5محاولة 
   راسب نظري

 اسراء اياد عبد االمير 74
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

   غائب نظري 3محاولة  األردن البترا اسراء عبد الغني شيت 75

 اسراء نوري عبد العزيز 76
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء اسرار فاضل ثامر 77

 اسعد اياد جابراسعد 78

National 
University of 
Pharmacy 

 اوكرانيا

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

   ناجح نظري نظري 5محاولة  الهند راجيف غاندي اسعد عودة حنون 79

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اسل صباح اسماعيل 80

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا اسيا موفق جميل 81

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية االء اياد عبد العزيز 82

83 
الحسن صباح منصور 

 نكرجونا عسكر
 الهند

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 2محاولة  الصين هوازونغ الحسن محمد فاضل عبد 84

 صبرالحسين ساير  85
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 نظري 3محاولة 
   غائب

 الحمزة حسين عودة 86
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 الحمزة حوشي خلف 87
عمان االهلية 

 الخاصة
 األردن

 نظري وعملي 2محاولة 
 غائب غائب

 الشماء رعد جبار 88
التطبيقية العلوم 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند اجاريا نكرجونا الطيب صالح عادل 89

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية العالء حسين عودة 90

 امجد سعيد منهل رشيد 91
HUAZHON
G 

 الصين
 النظري والعملي 1محاولة 

 ناجح عملي راسب نظري

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي امجد شالل شولي 92

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا امنية احمد امين 93

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي امير فاضل عبيس نعمه 94

 Osh State امير محمد حسن 95
قرغيزست

 نظري 4محاولة  ان
   غائب

   ناجح نظري نظري 4محاولة  الهند راجيف غاندي ان كريم اسماعيل 96

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا انس سهيل خميس 97
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي راسب نظري والعملي النظري 1محاولة  االردن فيالدلفيا انس مجيد معيوف 98

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا انفال هميم رشيد هميم 99

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء انمار دحام عناد 100

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة انور شاكر محمود 101

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء اورفا سمير صبري 102

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط اوس خميس خلف 103

 اوس سعد حازم طه 104

JILIN 
UNIVERSIT
Y 

 الصين

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 غائب غائب عملي ونظري  2محاولة  الهند راجيف غاندي اوس ناظم احمد  105

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ايات علي مهدي 106

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  السويد اوبساال ايات منادي احمد 107

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  األردن البترا اية احمد جاسم 108

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة اية رياض فاضل 109

 اية سعدون صالح 110
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 اية عامر احمد 111
عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 االمارات

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اية محمد قدوري 112

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط اية مهدي صالح 113

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االهلية عمان اية مهند عبد الرزاق 114

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اية هاتف جاسب 115

 ايفان رياض خليل 116
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند غانديراجيف  ايالف عالء حميد 117

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن العلوم التطبيقية ايالف محمد سامي 118

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin ايمان فاهم عبد الحسين 119

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة ايهاب حسن محمد 120

 ايهاب ناصر ثويني 121
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ايوب حقي اسماعيل حسن 122

National 
University of 
Pharmacy 

 اوكرانيا

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا فهميباسل بشار  123

 بتول امير عبد المجيد 124
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 بدور محمد جياد 125
جامعة افريقيا 

 العالمية
 السودان

 النظري والعملي 1محاولة 
 عملي ناجح راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية بدور ياسين عبد هللا 126

 ناجح عملي راسب نظري نظري وعملي 2محاولة  الهند راجيف غاندي براء سمير جهاد 127

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي براء قاسم جلهم حمزة 128

 عفتان توفيق بشار 129
Donetsk 
national 

 اوكرانيا
 نظري وعملي 2محاولة 

 غائب غائب
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 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

medical 

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي بشير جهيد بدر 130

   غائب نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي بشير حسن علي 131

 راجيف غاندي بكر فوزي عبد الرزاق 132
 الهند

 نظري 5محاولة 
دفع اجور 
 االمتحان

  

 بكر نعمان ادم 133
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   غائب نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي بكر وديع محمد صالح 134

 بالل جاسم قاسم 135

University of 
medicine 
and 
Pharmacy 
of Carol 
Davila from 
Bucharest 

 رومانيا

 النظري والعملي 1محاولة 

 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا بالل صالح احمد 136

 تبارك توفيق عزيز 137
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء هاشمتبارك وعد  138

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا تقوى طالب احمد 139

 ناجح عملي   عملي فقط 2محاولة  االردن الزيتونة االردنية تقى مهند صبري عبد 140

 تمارا رائد درع 141
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن 

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 تمارة عبد الكريم عباس 142
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ثامر صالح محمد 143
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

   غائب نظري 4محاولة  الهند راجيف غاندي منخي جالل كاظم 144

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حارث ابراهيم برجس 145

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي حسام حسن هادي 146

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حسن حيدر محمد حسن 147

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin حسن عدنان جبر 148

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي حسن علي محمود 149

   غائب نظري 5محاولة  الهند بونا حسن عماد عبد االمير 150

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان حسن عماد محمد رضا 151

   غائب نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي حسن فالح حسن نحو 152

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند العثمانية حسن مجيد احمد 153

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حسن نبيل بكر 154

 حسناء جميل عبد الجبار 155
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 حسين حاتم حمزة 156
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 عملي ونظري 3محاولة 
 راسب عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin حسين حيدر حمزة 157



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date 20/12/2020التاريخ:  

Page 6 of 21 
 

 

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 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

   راسب نظري نظري 3محاولة  األردن البترا حسين خضر عبد االمير 158

 حسين رشيد حمود 159
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 النظري والعملي 2محاولة 
 غائب غائب

160 
حسين ضاحي علي 

 راجيف غاندي شمخي
 الهند

 عملي فقط 2محاولة 
 ناجح عملي  

 ناجح عملي راسب نظري عملي ونظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي حسين عامر مجيد 161

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية حسين عبد الرزاق جبار 162

 حسين عبد القادر حسين 163

Bogomolets 
National 
Medical 

 اوكرانيا

 النظري والعملي 1محاولة 
 راسب عملي راسب نظري

   راسب نظري نظري 3محاولة  االردن فيالدلفيا غانم حسين عالء 164

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حسين عالء نعيم 165

166 
حسين علي حسن عبد 

 راجيف غاندي الحسين
 الهند

 النظري والعملي 3محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin حسين علي فنيان 167

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي حسين كاظم غالي مطر 168

 االسراء حسين محمد حسين 169
 األردن

 نظري 5محاولة 
دفع اجور 
 االمتحان

  

 غائب غائب نظري وعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي حلمي محمد عطية 170

 حمزة ضياء علي 171
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

   ناجح نظري نظري 2محاولة  االردن البترا حمزة علي غالب فليح 172

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حمزة مشعان عبيد 173

174 
حنان رافد عبد الحليم 

 البترا جاسم
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 راسب عملي ناجح نظري

 حنين جبار لفتة حسين 175
Beirut Arab 
University 

 لبنان
 النظري والعملي 1محاولة 

 ناجح عملي راسب نظري

   ناجح نظري نظري 2محاولة  االردن االسراء حنين عقيل لطيف 176

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط محمد عبد هللاحنين  177

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حوراء علي كريم فاخر 178

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حوراء غسان عبد الجبار 179

 حيدر ثابت مكي 180

Maharishi 
Markandesh
war 

 الهند

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

   غائب نظري 2محاولة  األردن البترا حيدر حكمت صاحب 181

 غائب غائب النظري والعملي 4محاولة  الهند راجيف غاندي حيدر شاكر حسين حسن 182

 حيدر عدنان كاظم جاسم 183
Jilin 
University 

 الصين
 نظري 2 محاولة

دفع اجور 
 االمتحان

  

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي حيدر مسلم عبد علي 184

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  األردن فيالدلفيا حيدر هادي نهر 185

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي خالد محسن خلف 186

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء خديجه ثامر عالوي 187

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا خطاب عمر اكرم 188
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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 داليا مازن صديق 189
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي دانيال سهيل نجم عبد هللا 190

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا دانية ازاد عبد الرحمن 191

192 
درة عصام عبد الوهاب 

 حسن
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

 دريد لؤي صالح 193
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا دعاء عبد الخالق احمد 194

 دعاء هشام عبد الملك 195
العين للعلوم 
 والتكنولوجيا

 االمارات
 نظري 2محاولة 

   راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزرقاء دالل سعد حمدون محمد 196

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ديانا حامد طه 197

   غائب نظري 4محاولة  جورجيا تبليسي الطبية ذو الفقار صباح عبد 198

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي حسينرافع حمد عبد هللا  199

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رامي عبد السالم عبود 200

 رائد محمود عبيد 201
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رحمة حقي اسماعيل 202

 رحمة محمد عبد الكريم 203
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رسل زكي طالب 204

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء خلفرسل يحيى حميد  205

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية رغد زيد سلمان 206

   راسب نظري نظري 3محاولة  االردن فيالدلفيا رغد فاضل عبيد 207

 ناجح عملي راسب نظري والعمليالنظري  1محاولة  االردن البترا رفل حامد حسن 208

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا رفل خليل ابراهيم 209

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا رفل وعد طاهر 210

 ناجح عملي نظري ناجح النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رفل ياسين ابراهيم 211

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية رقية فخري علي 212

   غائب نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي رنا عدنان حميد 213

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي رند باسم اسعد 214

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا روز ثائر رشك 215

 ريام ابراهيم فرج محمد 216
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ريتا وسيم مجيد بهنام 217
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 خليلريم احسان  218
شرق البحر 

 المتوسط
 تركيا

 نظري 3محاولة 
   ناجح نظري

 ريم احمد محمد 219
عجمان للعلوم 

 الطبية
 االمارات

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 زهراء ابراهيم خليل 220
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date 20/12/2020التاريخ:  

Page 8 of 21 
 

 

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 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

   ناجح نظري نظري 4محاولة  اليمن الملكة اروى تالي عيدانزهراء  221

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا زهراء خالد سعيد 222

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا زهراء فرات عبد الرزاق 223

 زهراء ماجد مظلوم 224
 عمان االهلية

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية زهراء نوري محمود 225

   ناجح نظري نظري 2محاولة  االردن فيالدلفيا زياد طارق سعيد 226

 زيد اكرم احمد 227
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 نظري 4محاولة 
   راسب نظري

228 
زيد عبد الكريم عبد الفتاح 

 راجيف غاندي محمود
 الهند

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

   ناجح نظري نظري 5محاولة  الهند راجيف غاندي زيدون احمد رشيد 229

230 
زين العابدين خالد عبد 

 راجيف غاندي العزيز
 الهند

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

231 
زين العابدين محمد 

 االسراء خضير
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 زينب راجح حمد 232
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري والعمليالنظري  1محاولة  االردن فيالدلفيا زينب صالح صفو 233

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية زينب مثنى حميد 234

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء زينب محمد عبد صباح 235

 زينب يقضان زهير 236
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 زينة جمال يونس 237
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية زينة كاظم سعيد 238

 زينيا عماد محمد 239
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 سارة احمد عبد هللا 240
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط سارة بشار حمدي 241

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin عبدسارة جميل  242

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 2محاولة  الهند راجيف غاندي سارة حسين علي 243

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سارة رعد سوادي 244

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط سارة سوري كحيص 245

 سارة عبد الرحيم منصور 246
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية سارة عبد العزيز قاسم 247

248 
سارة عبد الكريم عبد 

 البترا الوهاب
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سارة عبد المناف هاشم 249

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  جورجيا تبليسي الطبية ساره سعد غائب 250

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ساره عامر علي 251
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 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ساره غسان عبد العزيز 252

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ساز صالح الدين برهان 253

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي سالم باسم محمد 254

 سامر عبد الرحمن مطر 255
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 سامر محمد كريم 256
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 عملي فقط 2محاولة 
 ناجح عملي  

 سجا احمد عزيز 257
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

 سجاد اسعد جبار 258
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 سجاد سالم حميد مجيد 259
Jilin 
University 

 الصين
 نظري 2محاولة 

   راسب نظري

260 
صالح الدين سجود 

 الزيتونة اسماعيل
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء سجى فرحان حسين 261

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سرمد خليل اسماعيل 262

   غائب نظري 4محاولة  االردن االسراء خلفسرور زياد  263

 غائب غائب النظري والعملي 2محاولة  مصر المستقبل سرى عامر عبد الرزاق 264

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء سرى عايد وسمي 265

 ناجح عملي نظريراسب  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا سرى ياسر طه 266

 سعد عبد الوهاب يونس 267
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 راجيف غاندي سعود علي حمزة 268
 الهند

 عملي ونظري 2محاولة 
دفع اجور 
 االمتحان

دفع اجور 
 االمتحان

   غائب نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي سفيان علي سليمان جاسم 269

 سمارة سعدون صالح 270
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سمر احمد علي 271

 سمية حارث عبد الرزاق 272
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 2محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية سمير علي زكي 273

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية سنا رياض عباس 274

   غائب نظري 4محاولة  الهند راجيف غاندي سهاد كامل عزرة 275

 قاسمسهام ليث  276
تبليسي الحكومية 

 الطبية
 جورجيا

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية سيروان محمد رستم 277

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سيف حيدر هاشم 278

   غائب نظري 4محاولة  الهند غانديراجيف  سيف علي جلوب 279

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا سيف علي حسن علي 280

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند اجاريا نكرجونا سيف كريم محمد علي 281

 ناجح عملي نظريراسب  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية سيف مجيد محمد 282

 ناجح عملي راسب نظري نظري وعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي شاهين فكرت نجم الدين 283
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 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

284 
 شريف جاسم محمد 

Nagpur 
University 

   غائب نظري 2محاولة  الهند

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا شريف طه علي 285

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية ازاد قادرشكار  286

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء شمس الدين عماد متعب 287

 شهد احمد محمد ماجد 288
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الحسين جوادشهد عبد  289

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا شهد عدنان خلف 290

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء شهد علي محمد حسين 291

 شهد قصي احمد 292
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء شهد محمد قدوري 293

 شهد محمد كاظم 294
مصر للعلوم 

 والتكنلوجيا
 مصر

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا شهد يحيى مزهر سهيل 295

 شيماء ضامن حسين 296
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 صفا شامل محمد صالح 297
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 الدين اياد صبارصفاء  298
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 صهيب سلمان داود 299
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا صهيب محمد احمد 300

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ضحى ستار مهدي صالح 301

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء طارق فؤاد كاظم 302

 طه رياض محمود 303
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن  البترا طيبة محمد مجيد 304

305 
طيبه حيدر عبد الحسن 

 االسراء خلف
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا طيف رائد شاكر 306

   غائب نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي الصمد حطابظافر عبد  307

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي عامر عبد حسين 308

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عائشة ياسر حاتم 309

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية عباس جعفر علي 310

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin عباس جواد جلوب 311

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin عباس علوان عنجير 312

 عبد االله حامد شرقي 313
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 نظري 5محاولة 
   غائب

314 
عبد الحكم نشوان عبد 

 فيالدلفيا العزيز
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري
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 عبد الحميد رعد حميد 315
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

316 
عبد الرحمن احمد عباس 

 محمد
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

317 
عبد الرحمن احمد عبد 

 عمان االهلية الرحمن
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 عبد الرحمن حاتم محمد 318
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 الرحمن حيدر مجيدعبد  319
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

320 
عبد الرحمن عبد الكريم 

 االسراء جاسم
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عبد الرحمن فراس عاصم 321

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin عبد الرحمن محمد خزيم 322

323 
عبد الرحمن محمد خسرو 

 عبد الرحمن
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

324 
عبد الرزاق ربيع عبد 

 راجيف غاندي الرزاق
 الهند

 عملي ونظري 2محاولة 
 راسب عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد الغني ايمن محمد 325

326 
عبد القادر حيدر عبد 

 فيالدلفيا القادر
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

327 
عبد القادر محمد عبد هللا 

 طه

Bogomolets 
National 
Medical 
University 

 اوكرانيا

 نظري 2محاولة 

   راسب نظري

328 
عبد اللطيف عبد علي 

 االسراء عبود
 االردن

 نظري 2محاولة 
   ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا ابراهيم مراد 329

330 
الرحمان عبد هللا احمد عبد 

 البترا خلف
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عبد هللا احمد كمال 331

 ناجح عملي راسب نظري نظري وعملي 2محاولة  الهند راجيف غاندي عبد هللا حسن عبد الرحمن 332

   راسب نظري نظري 4محاولة  الهند اجاريا نكرجونا هللا حسن عبوديعبد  333

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا حسين علي 334

 عبد هللا خالد كريم 335
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا زاهر عاصم 336

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin عبد هللا سالم حسين 337

 راجيف غاندي عبد هللا سلمان عبود 338
 الهند

 نظري 5محاولة 
   راسب نظري

 عبد هللا عدنان زيدان 339
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عبد هللا عماد عبد الرزاق 340

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا فراس عبد العزيز 341
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 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط حمود عبد هللا كريم 342

 عبد هللا محمد عبد الوهاب 343
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عبد هللا مظفر نجم 344

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin عبد هللا وسام علي 345

346 
عبد المجيد اكرم عبد 

 عمان االهلية المجيد
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 عبد المعز محمد جدوع 347
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عبد الملك مروان مال هللا 348

349 
عبد المهيمن فيصل نجم 

 البترا عبد
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي عبد الوارث ثامر عكله 350

351 
محمد عبد عبد الوهاب 

 الوهاب
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عبيدة محمد نافع 352

 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبير علي عدنان 353

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عال جبار زيدان 354

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 3محاولة  الهند اجاريا نكرجونا عالء حسين عبد سالم 355

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند Puna عالء فاضل حمزه راشد 356

 عالء كاظم حسن 357
االهلية عمان 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

   راسب نظري نظري 5محاولة  االردن االسراء علي احمد جبير محمود 358

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء علي احمد فرحان 359

360 
 علي اسماعيل جابر

خاركوف الوطنية 
 للصيدلة

 3محاولة  أوكرانيا
 نظري 

   غائب

 علي اكبر حميد طراد 361
Jilin 
University 

 الصين
 نظري 2محاولة 

   ناجح نظري

   ناجح نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي علي اكرم بير داود 362

 عمليناجح  ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية علي الدين احمد بشت 363

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin علي ثكيل ابراهيم 364

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا علي جمال طالب 365

 علي حاتم منفي علي 366
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin حسين علي ناصرعلي  367

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء علي خضر احمد 368

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي رحيم حمادي 369

 علي ساجد خلف ذياب 370
الوطنية الجامعة 
 للصيدلة

 اوكرانيا
 نظري 3محاولة 

   غائب

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي علي سرمد حمزه 371

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا علي سالم فيصل عوده 372

 علي سهيل يونس 373
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي عادل حسين 374

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي عامر حسين 375

 علي عبد االله داود 376
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 والعمليالنظري  1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

   راسب نظري نظري 2محاولة  االردن عمان العربية علي عبد حمد 377

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin علي عماد علي كاظم 378

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin علي عمار حيال 379

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا فالح حسنعلي  380

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء علي كاظم حالوب 381

   راسب نظري نظري 4محاولة  الهند راجيف غاندي علي كريم اسماعيل 382

 علي ماجد نجم 383
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin علي ماضي قاسم 384

385 
عمان االهلية  علي محمد عبد العباس

 الخاصة
   غائب نظري 3محاولة  األردن

 علي مهند عبد الرزاق 386
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 علي نعمة كاظم مجلي 387

Acharya 
Nagarjuna 
University 

 الهند

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 علي وقاص عزاوي 388
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية علياء عبد المناف رحيم 389

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عماد حمد سعيد 390

 عمار حسين رضا 391

الجامعة الوطنية 
الطبية في فينيتسا 
)جامعة بيراغوف 

 الطبية (

 أوكرانيا

 نظري 3محاولة 

   راسب نظري

 عمار عماد فاضل 392
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 غائب غائب النظري والعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي عمار كاظم موسى 393

 عمار مازن غانم 394
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة عمر براء حميد 395

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان األهلية عمر جواد جرمد 396

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عمر رائد محمد نجيب 397

 عمر رياض عبد الرزاق 398
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي عمر زياد طارق 399

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي عمر طارق ابراهيم 400

 ابراهيمعمر عباس  401
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 أوكرانيا

 عملي فقط 3محاولة 
 ناجح عملي  

   غائب نظري 4محاولة  الهند AIIMS-MITS عمر عباس رماح 402
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

   راسب نظري نظري 4محاولة  أوكرانيا ترنوبل الوطنية عمر عبد هللا عراك 403

 ناجح عملي ناجح نظري والعمليالنظري  1محاولة  االردن االسراء عمر محمد حبيب 404

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند  راجيف غاندي عمر محمد داود 405

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin عمر محمود مهدي 406

 عمر وعد خليل ابراهيم 407
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عيسى سعد خليفة 408

   ناجح نظري نظري 4محاولة  الهند اجاريا نكرجونا غسان كردي موسى 409

 عمليناجح  ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة غفران ابراهيم عبد كاظم 410

 فاطمة احسان عبد الرزاق 411
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 فاطمة اسامة حسام الدين 412
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 األردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

 ناجح عملي راسب نظري والعمليالنظري  1محاولة  االردن الشرق االوسط فاطمة برهان فزع 413

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء فاطمة طه عبد الحسين 414

415 
فاطمة عبد االمير عبد 

 بيروت العربية الزهرة عناد
 لبنان

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االمارات عجمان فرح حارث احمد 416

   ناجح نظري نظري 4محاولة  االردن فيالدلفيا فرح عبد الرحمن رزوقي 417

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا فرح فواز غازي 418

 فرح محمد عبد العزيز 419
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 والعمليالنظري  1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  مصر  النهضة فرح يوسف عايد 420

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء فردوس عبد الرحمن سعيد 421

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا فيان مثنى شاكر 422

   ناجح نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي فيصل ثائر زياد 423

 قاسم ياس عبود 424
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي قحطان حسين عطية 425

 غائب غائب نظري وعملي 3محاولة  الهند راجيف غاندي ثامرقصي عبد الكريم  426

 ناجح عملي   عملي فقط 3محاولة  الهند راجيف غاندي قيصر حسام ابراهيم 427

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط قيصر محمد فرج 428

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية كرار تحسين هادي 429

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن  الزيتونة االردنية كرار عماد عباس 430

 كرار غالب علوان حسين 431
Jilin 
University 

 الصين
 نظري 2محاولة 

   راسب نظري

 كريم احمد فليح حسن 432
روستوف الطبية 

 الحكومية 
 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  روسيا

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin كريم حسين محمد 433

   غائب نظري 4محاولة  سوريا السورية الخاصة كون اي اسماعيل ابراهيم 434

 لبنى اياد محمود 435
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي نظري راسب

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا لبنى قيس صالح حسن 436
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية لمى حيدر شاكر 437

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا لؤي سعد محمد فتاح 438

 ليث جمعة خلف 439
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ليث حسين علي 440

 ليث فارس ذنون 441
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 عملي فقط 2محاولة 
 ناجح عملي  

   غائب نظري 3محاولة  جورجيا LLCجامعة  ليث معين عباس 442

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ليث هزبر عواد 443

 لينا ابراهيم محمد علي 444
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء لينه علي لطيف 445

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ماب محمود محمد 446

 ماريه عالء محمود 447

Huazhong 
University of 
Science and 
Technology 

 الصين

 النظري والعملي 1محاولة 

 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 2محاولة  االردن االسراء مازن محسن زويد 448

 مثنى عبد الوهاب احمد 449
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد احمد عبود 450

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي محمد اسماعيل ابراهيم 451

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي محمد اسماعيل طه 452

 راسب عملي راسب نظري نظري وعملي 2محاولة  الهند راجيف غاندي محمد االمين عباس جاسم 453

454 
محمد الحسن عبد الكريم 

 Jilin ضمد
 الصين

 والعمليالنظري  1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

455 
محمد امين عبد الحسين 

 عبد هللا
Jilin 
University 

 الصين
 نظري 2محاولة 

   راسب نظري

   راسب نظري نظري 3محاولة  األردن االسراء محمد اياد صالح 457

 
 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي محمد اياد صالح

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد ايوب عبد الكريم 458

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد باقر احمد حسين 459

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فالديفيا محمد جمال عبد الكريم 460

 الشرق االوسط محمد جميل ابراهيم 461
 االردن

 نظري 3محاولة 
دفع اجور 
 االمتحان

  

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي محمد حميد محمد 462

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االمارات عجمان محمد خالد اسماعيل 463

   راسب نظري نظري 5محاولة  الهند غانديراجيف  محمد خالد جار هللا 464

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد خالد رشيد 465

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية محمد راشد ابراهيم 466

 ناجح عملي ناجح نظري والعمليالنظري  1محاولة  االردن البترا محمد راضي شنيشل 467

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد رشاد عبد السالم 468

   راسب نظري نظري 2محاولة  جورجيا تبليسي الطبية محمد رياض احمد رشيد 469
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 محمد رياض طالل 470
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 والعمليالنظري  1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية محمد زهير رشدي 471

 محمد سالم محمد 472
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  جورجيا تبليسي الطبية محمد شاكر علي حسين 473

 محمد شاكر محمود 474
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

475 
محمد صادق شاحوذ 

 مشعل

National 
University of 
Pharmacy 

 اوكرانيا

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد صالح عبد المهدي 476

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية محمد ضياء صادق 477

 محمد طالب احمد 478
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية محمد عادل عبد الرزاق 479

   غائب نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي محمد عادل علوان 480

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد عباس قادر 481

 محمد عباس مصطفى 482
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي محمد عبد الحسين ناصر 483

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية محمد عبد السالم احمد 484

 محمد عبد الكريم محسن 485
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin محمد عبد الهادي متعب 486

 محمد عبد علي حمزة 487
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 غائب غائب

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا الصاحبمحمد عقيل عبد  488

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن اليرموك محمد علي احمد 489

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية محمد علي حسين 490

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد فاروق فرج 491

 محمد فالح حسن 492
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 محمد فالح حسن عباس 493
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد قاسم محمد 494

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد ليث شاكر 495

   غائب نظري 4محاولة  اليمن الملكة اروى محمد مازن مزعل 496

 محمد مساعد عبد العزيز 497
العلوم 

 والتكنلوجية
 اليمن

 نظري 2محاولة 
   غائب

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي محمد معن بكر قدوري 498

499 
محمد منذر زعالن 

 خضير
Bogomolets 
National 

 اوكرانيا
 نظري 2محاولة 

   راسب نظري
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

Medical 
University 

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي محمد منصور جواد 500

 محمد ناصر امجد 501
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن 

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند همدارد محمد نائل عبد الجبار 502

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند العثمانية محمد نجم عبد كريم 503

504 
 محمد حسونمحمد نعمة 

تبليسي الطبية 
 الحكومية

 3محاولة  جورجيا
 نظري 

   غائب

 محمد نهاد سعد هللا محمد 505

Acharya 
Nagarjuna 
University 

 الهند

 نظري 2محاولة 
   غائب

 ناجح عملي   عملي فقط 3محاولة  الهند راجيف غاندي محمد نهاد نوري  506

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد هشام جليل 507

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin محمد همام ابراهيم 508

 محمد وليد اسماعيل 509
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 محمود حازم صادق احمد 510
االهلية عمان 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 محمود راشد عبود 511
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 4محاولة  اليمن الملكة اروى محمود عماد عبد الحليم 512

   راسب نظري نظري 5محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية محمود محمد كاظم 513

   راسب نظري نظري 2محاولة  الهند همدارد مخلد الزم حبيب 514

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مدحت جودت مدحت 515

   ناجح نظري نظري 2محاولة  االردن االسراء مراد محمد طالب محمد 516

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا صفاءعباسمرتضى  517

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء مرتضى عباس مطلك 518

 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مريام بسام سامي 519

 مريم جواد عدنان 520
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االمارات عجمان مريم منقذ عدنان 521

522 
مسعد هيثم عبد اللطيف 

 االسراء حسين
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 مصطفى ابراهيم خليل 523
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 2محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 مهراجا مصطفى ابراهيم ناصر 524
 الهند

 النظري والعملي 3محاولة 
دفع اجور 
 االمتحان

دفع اجور 
 االمتحان

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند نكرجونا مصطفى احمد جبار 525

 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  االردن الزرقاء مصطفى احمد خضر 526

   ناجح نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى احمد سلمان 527

 مصطفى احمد عبد علي 528
تبليسي الحكومية 

 الطبية
 جورجيا

 نظري 3محاولة 
   غائب
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 عمليناجح  ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مصطفى اسامة سعيد 529

 مصطفى اسعد شوقي 530
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

531 
مصطفى امجد عبد 

 راجيف غاندي الحمزة
 الهند

 نظري 4محاولة 
   غائب

 مصطفى جواد اكرم 532
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

533 
مصطفى حسن عبد 

 الرزاق
 3محاولة  الهند راجيف غاندي

 نظري وعملي
 غائب غائب

 مصطفى حسن فندي حمد 534
الزيتونة االردنية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

535 
مصطفى حشمت علي 

 اجاريا نكرجونا اكبر
 الهند

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى خالد علي 536

 مصطفى خليل عواد 537
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin مصطفى زياد حميد 538

539 
مصطفى صفاء عباس 

 االسراء حسن
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin مصطفى صالح خليل 540

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مصطفى طالب عفتان 541

 مصطفى طالب مجيد 542
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط مصطفى طه عبد 543

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مصطفى عاصف حسن 544

545 
مصطفى عبد السالم 

 عيسى
Belarusian 
State 

بيالروسي

 النظري والعملي 1محاولة  ا
 ناجح عملي راسب نظري

546 
مصطفى عبد الكريم لفتة 

 حسن

JILIN 
UNIVERSIT
Y 

 الصين

 نظري 2محاولة 
   ناجح نظري

 غائب غائب النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى عبد هللا حومد 547

   نظريراسب  نظري 4محاولة  االردن االسراء مصطفى عبد عطية 548

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء مصطفى عصام بحر 549

550 
مصطفى عالء عبد 

 البترا الحسين
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء مصطفى عالوي كاظم 551

 مصطفى علي خلف 552
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى علي صالح 553

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية مصطفى علي علي 554

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مصطفى علي مجبل 555

 مصطفى غازي فرحان 556
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 نظري 2محاولة 
   غائب

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى فاضل عبد هللا 557
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية مصطفى محمد حميد 558

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مصطفى محمد كاظم 559

560 
مصطفى محمد لطيف 

 احمد
JAMIA 
HAMDARD 

 الهند
 النظري والعملي 1محاولة 

 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مصطفى محمد نوري 561

562 
مصطفى مهند عبد 

 نكرجونه الرحمن
 الهند

 نظري 4محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مصطفى يونس دشر 563

   ناجح نظري نظري 2محاولة  الهند راجيف غاندي معتز سعد غيدان 564

 معتصم امين بشت 565
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 مفاز وليد خليل كندي 566
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مناف عبد الزهرة حسين 567

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الجامعة االردنية منور امين ابراهيم 568

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا منيب خالد حسين 569

 مهدي يعرب داود مهدي 570

جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

 االردنية

 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 3محاولة  الهند راجيف غاندي مهند حسين عبد 571

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مهند خالد عبيد 572

 مهند سليم مجيد 573

Huazhong 
University of 
Science and 
Technology 

 الصين

 نظري 2محاولة 

   ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية مهند مصلح حامد 574

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي مهند منير اسماعيل 575

 ناجح عملي راسب نظري والعمليالنظري  1محاولة  الصين Jilin مهيمن حسين جاسم 576

 مهيمن عبد الجبار كردي 577
Nagpur 
University 

 الهند
 نظري 2محاولة 

   غائب

   ناجح نظري نظري 5محاولة  األردن فيالدلفيا مهيمن مهدي شامان 578

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية موج محمود لفته 579

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مودة صديق اسماعيل 580

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية موسى نزار نايف 581

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا موفق محمد جميل عباس 582

 مؤمنة رشدي محمود 583
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ميس نوري محمد 584
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ميس وكاع فرمان 585

 مينا هيثم عبد الحسين 586
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

   راسب نظري نظري 4محاولة  مصر اكتوبر 6 نازك سنان عزه 587
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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

 راسب عملي راسب نظري نظري وعملي 2محاولة  الهند راجيف غاندي نسرين زكي حسن 588

 راسب عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا شعالن عزيزنسم  589

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فالديفيا نور احمد عبد اللة توفيق 590

591 
نور الدين قيس نجم عبد 

 فيالدلفيا هللا
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 القادرنور بسام عبد  592
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 نور جميل عماش 593
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  الصين Huazhong نور حيدر كاظم 594

 نور ساطع فخري 595
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االمارات دبي للبنات نور عالء حسين 596

 نور نضال رشيد 597
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 عملي ناجح راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا نيفين فوزي اسعد 598

599 
هاجر سمير عبد القادر 

 فيالدلفيا مزاحم
 االردن

 نظري 3محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية هالة عالء خليل 600

 هيثم عبد الرحمنهالة  601
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 هاني خيري عبد هللا داود 602
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي راسب نظري

 االسراء هبة حامد حسين 603
 االردن

 نظري وعملي 2محاولة 
اجور دفع 

 االمتحان
دفع اجور 
 االمتحان

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء هبة حسنين علي 604

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء هبة كريم حسن 605

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية هدى ماجد مكي 606

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا هشام رياض عبد اللطيف 607

   ناجح نظري نظري 5محاولة  اذربيجان اذربيجان الطبية هفال حسن عثمان 608

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا هيثم احمد كريم 609

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا وائل كفاح حسن 610

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  جورجيا LLCجامعة  وسام حيدر قاسم علي 611

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية وسام مخلف حسين 612

 سرحان عليوالء خالد  613
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء وليد خالد غزاي 614

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا وهج مرشد عبد اللطيف 615

 عمار عبد الكريمياسر  616
عمان االهلية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 ناجح عملي ناجح نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط ياسر محمد عزيز 617

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ياسمين محمد محمود 618

   غائب نظري 2محاولة  االردنجامعة العلوم ياسمين نعمان عبد هللا  619
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 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 الصيدلة كلية/       بغداد جامعة
 لجنة امتحان معادلة شهادة

 األجنبية الصيدلة 

 نتيجة العملي نتيجة النظري المادة المحاولة البلد الجامعة االسم ت

والتكنولوجيا  جاسم
 االردنية

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ياسمين يحيى نايف 620

 يحيى ابراهيم حسون 621
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
 راسب عملي نظريناجح 

622 
يحيى عبد الرزاق عجيل 

 البترا حبيب
 االردن

 نظري 2محاولة 
   راسب نظري

 ناجح عملي ناجح نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا يزن نهاد عبد الرحمن 623

   غائب نظري 3محاولة  مصر االسكندرية يوسف السعيد عبد العزيز 624

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا يوسف رائد جاسم 625

 يوسف محمد سعودي 626
R.T.M.Nagp
ur 

 الهند
 النظري والعملي 2محاولة 

 ناجح عملي راسب نظري

 ناجح عملي راسب نظري النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ئاال برهان فخر الدين 627

 

      
 


