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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 

 

  39أعالن بخصوص امتحان المعادلة رقم     -

 البلد الجامعة اسم الطالب
رقم 
 الكتاب

 تاريخه
 المادة المحاولة

 نظري 2محاولة  06/09/2015 26097 الهند راجيف غاندي ابتهال حسن فالح

 النظري والعملي 1محاولة  18/03/2019 7239 االردن البترا ابتهال محمد حسن

ابراهيم احمد عبد 
 الجبار

 الزيتونة االردنية
 10329 االردن

25/08/2020 
 2محاولة 

 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1844 مصر القاهرة ابراهيم سالم شاحوذ

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن البترا ابراهيم سعد زكي

 النظري والعملي 1محاولة  02/09/2021 283 االردن البترا ابراهيم علي محمد

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن عمان العربية ابراهيم عماد ابراهيم

 نظري 2محاولة  13/06/2019 15005 الهند راجيف غاندي ابراهيم فؤاد سويدان

 نظري   2محاولة  01/11/2020 15477 االردن فيالدلفيا ابراهيم مازن محمد

 النظري والعملي 1محاولة  31/1/2021 195 الهند PUNE ابراهيم محمود حسن

 نظري 3محاولة  25/09/2017 23924 الهند راجيف غاندي ابراهيم هالل لطيف

مازن قاسم ابو القاسم 

 محمد
 الزيتونة االردنية

 2محاولة  06/11/2019 29425 االردن
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  11/10/2020 13593 االردن االسراء ابو بكر حمدي سالم

 نظري   2محاولة  24/09/2020 12465 الهند راجيف غاندي اثير قيصر ابراهيم

 النظري والعملي 1محاولة  28/10/2020 15237 االردن االسراء اجود عماد خليل

 احسان حميد مهدي
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 24/08/2015 24557 أوكرانيا

 نظري 5محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن االسراء احمد ابي حميد

 نظري 3محاولة  29/10/2017 27735 الهند اجاريا نكرجونا احمد احسان قحطان

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

 النظري والعملي  2محاولة  11/10/2020 13594 االردن عمان العربية احمد اسماعيل عسكر

 احمد اكرم عرب خضر
JILIN 

UNIVERSITY نظري  4محاولة  09/09/2019 22901 الصين 

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 مصر القاهرة احمد بسام حمزة

 نظري 4محاولة  08/08/2016 18396 الهند راجيف غاندي احمد ثامر جاسم

 احمد جعفر عباس
الروسية للصداقة 

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1849 روسيا بين الشعوب

 والعمليالنظري  1محاولة  29/12/2020 1843 مصر القاهرة احمد حامد عبيد

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا احمد حامد مكي

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2019 34326 الهند بونا احمد حسين علي جاسم

 النظري والعملي 1محاولة  10/04/2019 9377 الهند اجاريا نكرجونا احمد حشمت علي اكبر

 نظري 3محاولة  04/05/2017 11797 األردن البترا احمد خالد اسماعيل

 النظري والعملي 1محاولة  12/05/2019 12023 االردن عمان العربية احمد خالد حسن 
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 المادة المحاولة

 احمد خضير علي
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 33377 أوكرانيا

 2محاولة  22/11/2015

 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14039 الهند راجيف غاندي احمد خليل ابراهيم

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14129 االردن االسراء احمد رائد توفيق

 احمد رعد محمود
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1820 االردن الخاصة

 نظري  3 محاولة 04/09/2019 22337 اوكرانيا الوطنية للصيدلة احمد سالم علي ابراهيم

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1819 االردن الزيتونة احمد سالم حسين

 نظري 3محاولة  09/01/2020 564 االردن االسراء احمد سالم زكم

 نظري   2محاولة  20/10/2020 14338 الصين jilin احمد سالم عبد االمير

احمد شمس الدين 
 فخري محمد

 االسراء
 النظري والعملي 1محاولة  01/05/2021 38 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1843 مصر االسكندرية احمد شهاب حمد

 عملي فقط 2محاولة  01/11/2018 29889 الهند راجيف غاندي احمد صالح حسن 

 نظري   2محاولة  10/06/2020 13411 االردن البترا احمد صباح منيف

 احمد صبيح دهش
فينتيسا الوطنية 

 2محاولة  03/08/2016 17899 اوكرانيا الطبية
 نظري

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

 احمد طه حميد عبود

الجامعة الوطنية 
الطبية في فينيتسا 
)جامعة بيراغوف 

 الطبية (

 02/11/2016 27564 أوكرانيا

 2محاولة 

 نظري 

 النظري والعملي 1محاولة  08/02/2017 3495 الهند راجيف غاندي شفيقاحمد عامر 

 نظري 2محاولة  17/07/2018 19763 الهند راجيف غاندي احمد عامر عبد المجيد

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

احمد عبد االمير عبد 

 الحسين
 راجيف غاندي

 3محاولة  28/01/2020 2408 الهند
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  22/09/2020 12316 االردن االسراء احمد عبد الخالق رجب

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن االسراء احمد عبد السالم حاتم

احمد عبد المهدي 
 ابراهيم

 الزيتونة 
 1844 االردن

29/12/2020 
 والعمليالنظري  1محاولة 

 نظري   4محاولة  31/08/2015 25409 اليمن صنعاء احمد عالء حسين 

 نظري   2محاولة  18/10/2020 14111 الصين jilin احمد علي غازي

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 50 االردن البترا احمد علي كمال

 نظري   2محاولة  29/09/2020 12986 الهند راجيف غاندي احمد علي هليل

 نظري   2محاولة  18/10/2020 14110 االردن فيالدلفيا احمد عماد حسين

 احمد غسان صالح احمد
عمان االهلية 

 3محاولة  17/09/2019 23687 االردن الخاصة
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 االردن فيالدلفيا احمد فارس حسن

 احمد فارس خليل صالح
JILIN 

UNIVERSITY 2محاولة  11/09/2019 22985 الصين 
 نظري
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 نظري   2محاولة  11/10/2020 13574 االردن االسراء احمد فاضل حنتوش

 النظري والعملي 1محاولة  27/10/2020 15066 االردن البترا احمد قاسم محمد

 احمد مازن محمد علي
عمان االهلية 

 2محاولة  24/09/2020 12458 االردن  الخاصة
 نظري  

 نظري  4محاولة  19/09/2018 25188 الهند راجيف غاندي احمد محسن نايف

 نظري   2محاولة  21/07/2020 8807 الهند اجاريا نكرجونا احمد محمد احمد

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 50 االردن الزيتونة االردنية احمد محمد حازم 

 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 االردن عمان االهلية احمد محمد خليفة

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1843 االردن عمان االهلية احمد محمد سليم

 النظري والعملي 1محاولة  29/04/2020 6525 االردن االسراء احمد محمد عبد المجيد

احمد محمد محسن 

 خليف

National 

University of 

Pharmacy 2محاولة  31/10/2019 28849 اوكرانيا 

 النظري والعملي

احمد محمود فرج 

 كريش 

BOGOMOLE

TS 

NATIONAL 

MEDICAL 

UNIVERSITY 26666 اوكرانيا 

10/10/2019 

 2محاولة 

 نظري  

 احمد مضر حسن حسين
عمان االهلية 

 3محاولة  09/09/2019 22747 االردن الخاصة
 نظري

 نظري 2محاولة  24/10/2017 27370 الهند راجيف غاندي احمد مكي خضير

 نظري   2محاولة  06/10/2020 13453 الهند راجيف غاندي احمد مهند مهدي

 النظري والعملي 1محاولة  28/08/2019 21396 بيالروسيا بيالروسيا احمد نافع نعيم داخل

 نظري   2محاولة  24/09/2020 12464 الهند راجيف غاندي احمد نزار عبد الجبار

 نظري 3محاولة  09/01/2020 563 الهند راجيف غاندي احمد هادي فهد

 نظري   2محاولة  30/09/2020 13056 االردن عمان العربية احمد هشام عبد الوهاب

احمد وصفي حسن 

 حمود
 راجيف غاندي

 2محاولة  03/12/2019 32399 الهند
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  27/05/2019 13566 الهند راجيف غاندي احمد وليد خالد

 النظري والعملي 1محاولة  25/01/2017 2230 الهند راجيف غاندي اركان صالح عباس

 نظري   2محاولة  08/11/2020 16130 االردن فيالدلفيا اركان محمد عمر 

اروى خليل خضير 

 حسين

العلوم التطبيقية 

 28166 االردن الخاصة
24/10/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  19/02/2018 5895 الهند راجيف غاندي اريج سعد فاضل 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن عمان العربية اريج كامل لطيف

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا ازل حسين نجم

 نظري   2محاولة  28/07/2020 9141 االردن  االهليةعمان  ازل ناجح حسن

 اسامة باسم ابراهيم 
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 أوكرانيا

 نظري  4محاولة  09/08/2015 22892

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 50 لبنان بيروت العربية اسامة خالد جمعة

 النظري والعملي 1محاولة  24/09/2018 25499 االردن فيالدلفيا اسامة زيد طارق
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 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن عمان االهلية اسامة سرحان غانم

 اسامة عبد احمد
العلوم التطبيقية 

 22435 االردن الخاصة
14/08/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 اسامة نزار حمد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 نظري  3محاولة  23/05/2019 13230 االردن

 ليبيا جامعه الزاويه اسامه غفار عبادي
4352 

 2محاولة  19/02/2017
 النظري والعملي

 اساور ظافر حميد حسن
مصر للعلوم 

 22510 مصر والتكنولوجيا
05/09/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1820 االردن عمان االهلية اسحاق احمد ديلي

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن فيالدلفيا اسراء امير بشارة

 نظري   2محاولة  23/08/2020 10099 االردن عمان االهلية اسراء اياد عبد االمير

اسراء حسين عبد 
 الكريم

 البترا
 13193 االردن

10/04/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2020 14317 االردن البترا اسراء ساالر احمد 

اسراء عبد الرضا 

 عباس

عمان االهلية 

 الخاصة

 12983 األردن
17/05/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

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

 النظري والعملي 1محاولة  12/03/2018 8250 االمارات كلية دبي للصيدلة اسراء عبد الكريم مجيد 

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1841 االردن فيالدلفيا اسراء عثمان غانم

اسراء نوري عبد 

 العزيز

عمان االهلية 

 25888 االردن الخاصة
06/10/2019 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  26/08/2020 10560 االردن االسراء اسرار فاضل ثامر

 اسيا مجيد فرج
موردوفيا الوطنية 

 26354 روسيا الحكومية 
01/10/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  16/08/2020 9709 االردن فيالدلفيا اسيا موفق جميل 

 النظري والعملي 1محاولة  18/1/2021 113 االردن االسراء اصيل خضر جمال

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن الزيتونة اغصان نبيل رؤوف

 النظري والعملي 4محاولة  01/07/2018 18247 الهند راجيف غاندي اكرم عامر حاكم

 نظري   3محاولة  04/04/2019 8422 االردن البترا اكرم عبد الرحيم خروع

 نظري   2محاولة  12/08/2020 9620 االردن عمان االهلية االء اياد عبد العزيز 

 النظري والعملي 1محاولة  05/02/2020 3197 االردن االسراء االء شامل حامد

 نظري  2محاولة  05/12/2018 32857 االردن البترا االء عامر انور

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14119 االردن فيالدلفيا االء عز الدين حسين

 العلوم والتكنلوجيا كريم جباراالء 
 15901 اليمن

 2محاولة  19/05/2015
 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن البترا البراء محمد عباس

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

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 الصين HUAZHONG الحسن طه حسن

 النظري والعملي 1محاولة  07/09/2017 22306 الهند راجيف غاندي الحسن علي حرز
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 النظري والعملي 2محاولة  08/10/2018 27186 اوكرانيا بوغوموليتس الحسن علي كاظم

 والعمليالنظري  1محاولة  12/02/2019 3892 االردن فيالدلفيا الحسن علي مهدي علي

 نظري 3محاولة  16/09/2019 23500 الصين هوازونغ الحسن محمد فاضل عبد

 الحمزة حوشي خلف
عمان االهلية 

 الخاصة

 24139 األردن
19/08/2015 

 2محاولة 
 النظري والعملي

الحمزة محي الدين 
 عزيز

 راجيف غاندي
 09/10/2016 24650 الهند

 2محاولة 
 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14113 االردن االسراء كاظمالحوراء جواد 

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14112 االردن االسراء الزهراء جواد كاظم

 نظري 4محاولة  13/02/2018 5210 الهند اجاريا نكرجونا الطيب صالح عادل

 نظري   2محاولة  11/10/2020 13595 االردن عمان االهلية العالء حسين عودة 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1822 االردن فيالدلفيا امامة سمير فاضل

 نظري   2محاولة  17/09/2019 23686 الصين HUAZHONG امجد سعيد منهل رشيد

 نظري 4محاولة  18/12/2017 33533 الهند راجيف غاندي امجد شالل شولي

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا امجد قصي عبدالمجيد

 النظري والعملي 1محاولة  19/10/2020 14214 االردن عمان االهلية امل فاضل عبد الحسين

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 91 االردن فيالدلفيا امنة ذنون انيس حسين

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 5 االردن فيالدلفيا امنة مهدي احمد

 نظري 3محاولة  24/08/2017 21494 األردن االسراء امنة وميض عبد الجبار

 امنية بسام محمود
العلوم التطبيقية 

 9569 االردن الخاصة
11/08/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 اوكرانيا الوطنية للصيدلة امير جاسب نعمة

 امير علي عبد الهادي
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 20573 أوكرانيا

 2محاولة  28/08/2016

 النظري والعملي

 نظري 3محاولة  20/08/2019 20385 الهند راجيف غاندي امير فاضل عبيس نعمه

 Osh State امير محمد حسن 
قرغيزستا

 4محاولة  24/01/2019 1904 ن
 نظري

 مناف كريمامير 

Maharishi 

Markandeshw

ar university  

 30/01/2017 2602 الهند

 نظري  3محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  26/1/2021 176 االردن فيالدلفيا امير نبيل نشات

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن فيالدلفيا امين زاهر طاهر

 امين ماجد جبار

Bogmolets 
National 
Medical 

University 4محاولة  25/11/2018 31851 اوكرانيا 

 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1844 االردن عمان االهلية ان محمد عبد

 نظري 2محاولة  10/06/2019 14722 مصر المستقبل انس حسن عبد الهادي

 انس شاكر جار هللا
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  25/02/2020 5322 االردن الخاصة
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1844 االردن البترا انس مثنى ياسين
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 نظري   2محاولة  20/07/2020 8696 االردن فيالدلفيا انس مجيد معيوف 

 نظري   2محاولة  20/11/2019 30785 االردن فيالدلفيا انفال هميم رشيد هميم

 نظري   2محاولة  06/09/2020 11023 االردن االسراء انمار دحام عناد

 انمار محمود عبد هللا
جامعه االهرام 

 الكندية
 مصر

3498 08/02/2017 

 3محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  01/07/2020 8007 االردن الزيتونة انور شاكر محمود

 اوس سعد حازم طه
JILIN 

UNIVERSITY 3 محاولة 23/09/2019 24514 الصين 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن البترا اوس مثنى ياسين

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

اولغا بوغدا 

 نغنامالخوفكا

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 33093 أوكرانيا
14/12/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 ايات امجد عبد الحميد
عمان االهلية 

 23131 االردن الخاصة
12/09/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي  2محاولة  13/09/2020 11524 االردن البترا ايات علي مهدي

 اياد عماد كريم
عمان االهلية 

 4779 االردن الخاصة
20/02/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  16/04/2018 11712 األردن البترا جاسماية احمد 

 اية سعدون صالح
العلوم التطبيقية 

 االردن الخاصة
13249 10/04/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  22/09/2020 12257 االردن الزيتونة االردنية اية مجيد كريم

 اية محمد ضياء يونس
العلوم التطبيقية 

 الخاصة

 االردن

 2محاولة  11/02/2019 3777

 نظري 

 ايسر عبد الكريم صادق
عمان االهلية 

 الخاصة
 26/02/2017 5279 األردن

 2محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن االسراء ايالف حارث حسن

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن اليرموك ايالف عبد الجبار حمد

 النظري والعملي 1محاولة  28/6/2020 7720 االردن الزرقاء ايالف واثق احمد

 النظري والعملي  2محاولة  27/10/2020 15087 الصين jilin ايمان فاهم عبد الحسين

 ايمن خلدون عفات
ترنوبل الطبية 

 الحكومية

 23051 أوكرانيا

 4محاولة  25/09/2016
 نظري

 نظري  2محاولة  24/04/2019 10708 االردن فيالدلفيا رجبايمن زهير 

 النظري والعملي  2محاولة  01/11/2018 29901 الهند راجيف غاندي ايمن سالم محمد

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1820 االردن االسراء ايمن مهدي فاضل

 ايمن نشوان غانم
ترنوبل الطبية 

 الحكومية

ص.ب/ أوكرانيا
 3محاولة  11/01/2017    23/810

 نظري

 نظري   2محاولة  21/07/2020 8784 االردن الزيتونة  ايهاب حسن محمد

 ايهاب ناصر ثويني
عمان االهلية 

 3محاولة  04/03/2019 5948 االردن الخاصة
 نظري 

ايوب حقي اسماعيل 

 حسن

National 

University of 25135 اوكرانيا 
30/09/2019 

 2محاولة 
 نظري  
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Pharmacy 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1822 االردن البترا ايوب رافع حميد

 ايوب عبد الكاظم جبار
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 22620 أوكرانيا

 2محاولة  20/09/2016

 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  06/11/2018 30259 الهند نجبور ايوب كامل محمد

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 مصر عين شمس رسول صاحب بارق

 نظري   2محاولة  16/09/2020 11857 االردن فيالدلفيا باسل بشار فهمي

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن االسراء بان رياض لطفي

 بتول امير عبد المجيد
العلوم التطبيقية 

 30776 االردن الخاصة
11/11/2018 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2020 14285 االردن الزيتونة االردنية بتول عبد الهادي حسين

 نظري  2محاولة  02/04/2018 10599 األردن البترا بدر البدور صالح كمر

 بدور محمد جياد
جامعة افريقيا 

 594 السودان العالمية
09/01/2020 

 2 محاولة
 نظري  

 براء حمود درويش
العلوم التطبيقية 

 33 االردن الخاصة
01/07/2021 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري 3محاولة  09/06/2019 14519 الهند راجيف غاندي براء سمير جهاد

 نظري 3محاولة  05/12/2019 32625 الهند راجيف غاندي براء قاسم جلهم حمزة

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 مصر االسكندرية براء ياسين صالح

 براق باسم طه عمران 
عجمان للعلوم 

 النظري والعملي 1محاولة  06/11/2019 29418 االمارات والتكنولوجيا

 النظري والعملي 1محاولة  27/09/2020 12669 االردن عمان العربية بسام عبد الكريم عيسى 

 نظري 4محاولة  24/03/2019 7490 االردن االسراء بسمل عماد توفيق

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 5 االردن عملن االهلية  بشار جهاد محمد

 بشار عفتان توفيق
Donetsk 
national 
medical 2محاولة  08/07/2019 17168 اوكرانيا 

 النظري والعملي

 بشار نعمة عبد
عمان االهلية 

 الخاصة

 10/03/2016 6694 األردن

 3محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  30/08/2018 23522 االردن البترا بشرى سعد يوسف

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

 النظري والعملي 1محاولة  08/11/2020 16127 االردن البترا بكر احمد عدنان

 النظري والعملي 1محاولة  13/10/2020 13795 االردن عمان العربية بكر عبد الرحمن عزت

 النظري والعملي 1محاولة  02/10/2017 24637 جورجيا تبليسي الطبية بكر عماد صالح

 بكر عماد مال هللا
العلوم التطبيقية 

 الخاصة

 11/08/2016 18868 األردن

 2محاولة 

 نظري

 بالل جاسم قاسم

University of 

medicine and 

Pharmacy of 6480 رومانيا 

26/04/2020 

 2محاولة 
 نظري  
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Carol Davila 

from 

Bucharest  

 النظري والعملي 1محاولة  20/05/2018 14785 االردن فيالدلفيا بالل صالح حسين

 والعمليالنظري  1محاولة  15/12/2020 1741 االمارات الشارقة بالل عمر عبد الرزاق

 بلقيس سعد محمد
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن الخاصة

 النظري والعملي 3محاولة  13/12/2017 32892 الهند راجيف غاندي بهاء عايد جواد

 النظري والعملي 1محاولة  18/03/2019 7191 االردن الجامعة االردنية تارا وضاح عباس

عبد  تبارك
 االميرارحيمة

 االسراء
 12092 االردن

20/09/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن عمان االهلية تبارك مثنى محمد

تبارك محمود عبد 

 الكريم علي
 البترا

 27883 االردن
23/10/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  01/05/2021 37 االردن فيالدلفيا تبارك مهند قاسم محمد

 البترا تحسين خليل علي
 27/01/2016 2510 األردن

 2محاولة 
 النظري والعملي

 تحسين محمد بهجت
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 27/08/2015 25114 أوكرانيا

 2محاولة 

 النظري والعملي

 نظري   2محاولة  18/10/2020 14158 االردن فيالدلفيا تقوى طالب احمد

 تقى اياد محمد علي
العلوم والتكنولوجيا 

 2محاولة  22/07/2019 18195 االردن االردنية
 عملي فقط

 تمارا رائد درع 
عمان االهلية 

 2محاولة  13/10/2020 13833 االردن  الخاصة
 نظري  

تمارة جاسم محمد عبد 

 اللطيف
 البترا

 النظري والعملي 1محاولة  30/10/2019 18771 االردن

 تمارة رعد حسون
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

1740 
15/12/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 االردن فيالدلفيا تيسير عواد الطيف

 ثامر صالح محمد
عمان االهلية 

 10799 االردن الخاصة
01/09/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

جاسم محمد عليوي 

 كاكي

Jilin 

University 2محاولة  23/09/2019 24513 الصين 
 نظري

جبار عبد الكريم 

 سعدون

خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 16225 أوكرانيا
21/06/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 جعفر صادق ابراهيم
عمان االهلية 

 12111 االردن الخاصة
20/09/2020 

 النظري والعملي 1 محاولة

 جعفر علي محمد
العلوم التطبيقية 

 26019 االردن الخاصة
27/09/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري 2محاولة  26/12/2019 34656 االردن البترا جمانة فؤاد مجيد سعيد

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن عمان االهلية جنان علي حسين
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 كاظم صبارجواد 
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 26/10/2016 26795 أوكرانيا

 2محاولة 

 النظري والعملي

 نظري 3محاولة  11/04/2017 9640 األردن البترا جوان باسم شمه

 حارث خالد طفاح
عمان االهلية 

 14054 االردن الخاصة
18/10/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 عمان الطبية حارث سالم محمد
سلطنة 
 النظري والعملي 1محاولة  18/12/2019 33802 عمان

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 مصر القاهرة حارث طه جميل

 النظري والعملي 1محاولة  11/10/2020 13575 االردن فيالدلفيا حارث هشام محمود

 نظري 2محاولة  04/02/2018 3925 األردن البترا حازم سليم عباس

 النظري والعملي 1محاولة  01/05/2021 34 االردن فيالدلفيا حذيفة سعد شاكر

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 مصر القاهرة حذيفة محمد سلمان

 البترا حسام اياد عبد العزيز
ص.ب/ األردن

23/
1573 

18/01/2017 

 2محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  09/10/2019 26344 الهند راجيف غاندي حسام جليل عمران

 نظري   2محاولة  19/09/2018 25190 الهند راجيف غاندي حسام حسن هادي

 نظري  2محاولة  21/04/2019 10303 االردن فيالدلفيا حسان ثابت نجاح

حسان فواز هاشم 
 محمود

 البترا
 النظري والعملي 1محاولة  01/05/2021 35 االردن

هللا حسان محمد عبد 
 حسن

 فيالدلفيا
 النظري والعملي 1محاولة  01/05/2021 32 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن عمان االهلية حسن احمد حسن زيارة

 4547 الهند راجيف غاندي حسن خضر عبد القادر
 2محاولة  07/02/2018

 النظري والعملي

حسن ذو الفقار عبد 

 االمير
 ام درمان االسالمية 

 السودان
16299 05/06/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

حسن عبد هللا اسمر 
 السوداني

العلوم التطبيقية 
 الخاصة

 االردن
1740 

15/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  20/10/2020 14368 الصين jilin حسن عدنان جبر 

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1847 االردن عمان االهلية حسن عون سيالن

 حسن فالح هاشم

Bogomolets 

National 

Medical 

University 9288 اوكرانيا 

09/08/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري  2محاولة  28/02/2018 7006 االردن البترا حسن قصي حسن نايف

 نظري   2محاولة  22/07/2020 8843 االردن فيالدلفيا حسن نبيل بكر

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا حسين ابراهيم عبادي

حسين ابراهيم عبد 

 اللطيف

العلوم التطبيقية 

 11754 االردن الخاصة
07/05/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري 4 محاولة 07/12/2016 30865 األردن البتراحسين خضر عبد 
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 االمير

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن االسراء حسين خليل ابراهيم

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن عمان االهلية حسين خماط شواي

 نظري 3محاولة  17/06/2019 15232 الهند راجيف غاندي حسين عامر مجيد

حسين عبد الكريم 
 خماس

Jilin 
 النظري والعملي 1محاولة  10/11/2020 16337 الصين

 النظري والعملي 1محاولة  25/08/2020 10402 االردن البترا حسين عصام جاسم

 حسين علي حسين
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  24/9/2020 12513 االردن الخاصة

 حسين علي مكي مجيد 
Achary 

Nagarjuna 
 26/07/2020 8960 الهند

 النظري والعملي 1محاولة 

حسين محمد علي 

 صاحب
 العثمانية

 3851 الهند
12/02/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14157 االردن البترا حسين معن احمد

حمزة ذنون حمزة حسن 
 حمزة

Jilin 
 النظري والعملي 1محاولة  01/05/2021 36 الصين

 حمزة ضياء علي
العلوم التطبيقية 

 1639 االردن الخاصة
22/01/2020 

 2محاولة 
 نظري  

حمزة عدنان سعران 

 حسني
 الجامعة االردنية

 22396 االردن
05/09/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري 2محاولة  23/01/2020 1914 الهند اجاريا نكرجونا حمزة محمد دهر

حنان رافد عبد الحليم 

 جاسم
 البترا

 28830 االردن
31/10/2019 

 عملي فقط 2محاولة 

 سام هيكن بوتم حنين ابراهيم خليل

ص.ب/ الهند

23/

2423 

26/01/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/03/2020 6148 االردن الزيتونة االردنية حنين بهجت علي

 حنين جبار لفتة حسين
Beirut Arab 

University 33035 لبنان 
11/12/2019 

 2محاولة 
 نظري  

حنين عصام عبد 
 العباس

Jilin 
 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2020 14346 الصين

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن الزيتونة حنين علي محسن

 نظري   2محاولة  18/10/2020 14115 االردن الشرق االوسط حنين محمد عبد هللا

 حنين هاشم احمد
ترنوبل الطبية 

 الحكومية

 23058 أوكرانيا

 2محاولة  25/09/2016
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا حوراء كاظم حالوب

 حيدر ثابت مكي

Maharishi 

Markandeshw

ar 3محاولة  31/12/2018 35193 الهند 

 نظري

 النظري والعملي  2محاولة  25/11/2018 31841 الهند راجيف غاندي جهادحيدر حسين 

 حيدر حميد السلمان
عمان االهلية 

 الخاصة
 21/05/2017 13322 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
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 النظري والعملي 1محاولة  19/10/2020 14215 االردن فيالدلفيا حيدر زاهر فاخر

 النظري والعملي 1محاولة  01/06/2017 14531 استراليا جارلس دارون حيدر زهير صبري

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 االردن عمان االهلية حيدر سوادي كريم

 النظري والعملي 1محاولة  26/07/2020 8956 االردن فيالدلفيا حيدر عباس نصر هللا

 النظري والعملي 1محاولة  25/05/2017 14008 األردن االسراء حيدر مثنى عبد الكريم

 نظري 2محاولة  26/12/2019 34659 االردن الشرق االوسط حيدر محمد جميل خليل

حيدر محمد حسين 
 سلمان 

العلوم التطبيقية 
 الخاصة

 االردن
1740 

15/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  10/11/2020 16313 االردن االسراء حيدر منجد صالح

 نظري   2محاولة  13/04/2016 9991 األردن فيالدلفيا حيدر هادي نهر

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 22213 الهند راجيف غاندي خالد صبار صالح

خطاب عمر علي 

 محمود
 فيالدلفيا

 18851 االردن
30/07/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  09/08/2018 21935 ليبيا مصراتة داليا عباس محمد

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن الشرق االوسط داليا محمد حمزة

دانيال سهيل نجم عبد 
 هللا

 راجيف غاندي
 نظري  4محاولة  03/09/2019 21980 الهند

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن الشرق االوسط دانية اياد فخري

 الجامعة االردنية دانية وضاح عباس
 االردن

 2محاولة  18/03/2019 7192
 نظري  

دانيه محمد عبد الجبار 
 جسام 

 اليرموك
 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1845 االردن

درة عصام عبد الوهاب 

 حسن

عمان االهلية 

 28866 االردن الخاصة
31/10/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 دعاء حسين علي 
العلوم التطبيقية 

 14357 االردن الخاصة
02/06/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  20/03/2017 7452 مصر مصر الدولية دعاء سعد عبد الجبار

 نظري   2محاولة  29/04/2020 6527 االردن فيالدلفيا دعاء عبد الخالق احمد

 دعاء هشام عبد الملك
العين للعلوم 
 النظري والعملي 1محاولة  16/7/2019 17740 االمارات والتكنولوجيا

 دعاء هشام عبد الملك
العين للعلوم 

 3محاولة  16/07/2019 17740 االمارات والتكنولوجيا
 نظري

 نظري   2محاولة  22/10/2019 27691 االردن الزرقاء دالل سعد حمدون محمد

 النظري والعملي 2محاولة  05/11/2014 34406 الهند راجيف غاندي دنيز جاندان عباس

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن عمان االهلية ديانا سعد انور 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 االردن عمان االهلية دينا عالء محي الدين

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا عبد الحسن بنايذرى 

ذو الفقار رشيد علي 

 راضي
 راجيف غاندي

 النظري والعملي 1محاولة  25/09/2019 24743 الهند

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1823 االردن االسراء ذو الفقار سعد حسين

ذو الفقار عبد الرحمن 
 خماس

Jilin 
 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 الصين
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 لبنان  اللبنانية االمريكية راسم حسن صفر  
15507 

 2محاولة  13/05/2015
 النظري والعملي

رافت محمود عبد 
 القادر

 االسكندرية
 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1847 مصر

 النظري والعملي 1محاولة  26/08/2020 10514 الهند راجيف غاندي رامي غانم حياد

 نظري 5محاولة  17/03/2016 7428 األردن االسراء رامي قتيبة حاتم

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 االردن عمان االهلية رانيا احمد محمد وجيه

 سوريا دمشق رانية ضياء منير
6695 10/03/2016 

 2محاولة 
 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 االردن البترا علي جان ياركرانية 

 النظري والعملي 1محاولة  08/09/2020 9288 الهند راجيف غاندي رائد حسين كاظم

 نظري 2محاولة  06/09/2015 26055 الهند همدارد ربا جعفر 

رباب خالد عبد الواحد 

 كريم

العلوم التطبيقية 

 25462 االردن الخاصة
01/10/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 رحاب فالح عناد
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  26/08/2020 10519 االردن البترا رحمة زياد علي

 رحمة ميثم علي
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

1841 
29/12/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

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

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن االسراء رسل عبد السالم مصلح

 النظري والعملي 1محاولة  22/01/2020 1643 االردن الزرقاء رسل عبد الكريم محمود

محمد خزعل رسول 

 علي
 راجيف غاندي

 32821 الهند
09/12/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 2محاولة  25/03/2015 95.4 األردن العلوم التطبيقية  رغد ربيع محمد علي

 نظري   2محاولة  18/08/2020 9880 االردن عمان االهلية رغد زيد سلمان

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن الشرق االوسط رغد عدنان حمود

 نظري  4محاولة  23/07/2019 18247 االردن فيالدلفيا رغد فاضل عبيد

 النظري والعملي 1محاولة  27/10/2020 15061 االردن البترا رغد ليث فاضل

رفد امجد عبد القادر 

 محمد

عمان االهلية 

 26015 االردن الخاصة
27/09/2018 

 النظري والعملي 1 محاولة

 النظري والعملي 1محاولة  01/04/2021 8 الهند Pune رفل بسام محمد امين

 نظري   2محاولة  22/09/2020 12237 االردن البترا رفل حامد حسن

 نظري   2محاولة  28/07/2020 9167 االردن فيالدلفيا رفل خليل ابراهيم

 رفل سامي علي
 \العلوم التطبيقية 

 االردن

 02/06/2015 17255 األردن

 2محاولة 

 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  11/12/2017 32627 األردن البترا رفل علي حسين

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن البترا رفل فاروق مهدي

 رفل مناضل عبد االله
عمان االهلية 

 2محاولة  06/04/2016 9348 االردن الخاصة
 نظري
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 نظري   2محاولة  01/07/2020 8036 االردن فيالدلفيا رفل وعد طاهر

 نظري   2محاولة  15/03/2020 6143 الهند العثمانية رقية فخري علي 

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1843 االردن البترا رلى ليث عبد الستار

 رلي مظفر علي توفيق
العلوم والتكنولوجيا 

 29584 االردن االردنية
10/11/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 البترا رنا حميد محمد جواد
 08/12/2015 34635 األردن

 2محاولة 
 النظري والعملي

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

 والعمليالنظري  1محاولة  20/1/2021 133 االمارات الشارقة  رنا محمد حميد

 النظري والعملي 1محاولة  25/08/2020 10364 االردن فيالدلفيا رنا نوزاد جليل

 نظري   2محاولة  04/10/2020 13251 الهند راجيف غاندي رند باسم اسعد

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1843 االردن فيالدلفيا رند خالد عبيد

 رند زهير مصطفى 
عمان االهلية 

 الخاصة

 22021 األردن
30/08/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 2محاولة  29/10/2014 33697 اذربيجان اذربيجان الطبية رند علي هالل مطلك

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1845 االردن فيالدلفيا رند كريم احمد

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1822 االردن عمان االهلية رند محمد فاضل

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن فيالدلفيا رنين حيدر طالب

 روان رعد مجيد
الجامعة الوطنية 

 2محاولة  24/09/2018 25476 اوكرانيا للصيدلة
 النظري والعملي

 روان وفيق حماد
عمان االهلية 

 24409 االردن الخاصة
23/09/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري  2محاولة  20/01/2019 1180 االردن البترا رودي امان توما

 النظري والعملي 1محاولة  28/04/2019 10910 اليمن الملكة اروى روزين صالح محمد 

 النظري والعملي 1محاولة  12/02/2018 4903 السودان النيلين رؤى حمير جميل

 النظري والعملي  2محاولة  04/10/2017 25073 ليبيا الزاوية رؤيا هالل فاضل 

 ريا عباس محمد
اكتوبر للعلوم 

 الحديثة واالداب
 12/11/2017 29381 مصر

 3محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  20/12/2020 1764 االردن عمان العربية ريام حسين علي

 نظري 3محاولة  03/08/2016 4354 األردن االسراء ريام حسين علي

 ريام عائد كوركيس
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن الخاصة

 نظري 4محاولة  19/02/2017 4355 اليمن الملكة اروى ريام مهند شكيب

 ريان محمد شريف
Acharya 

Nagarjuna النظري والعملي 1محاولة  16/09/2020 11847 الهند 

 نظري 2محاولة  20/09/2015 27469 األردن االسراء ريم باسم كريم

ريم رفعت عبد الدائم 

 جمعه
 البترا

 2محاولة  19/08/2019 20305 االردن
 نظري

 ريم عبده مسعد
مصر للعلوم 

 14040 مصر والتكنولوجيا
18/10/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1820 االردن البترا ريم علي محمد

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن االردنية ريم فالح محمد
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 النظري والعملي 1محاولة  08/11/2020 16083 االردن البترا ريم محمد نجيب

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن االردنية ريم هاشم محمد

 ريمة اياد علي محمد
التطبيقية العلوم 

 4701 االردن الخاصة
08/02/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

زبيدة عبد الرزاق 
 عباس

 االردن عمان االهلية
1740 

15/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن االسراء زبيدة ميثم جاسم

 زهر تحسين جميل
عمان االهلية 

 11382 االردن الخاصة
05/05/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 زهراء ابراهيم خليل
عمان االهلية 

 16335 االردن الخاصة
10/11/2020 

 2محاولة 
 نظري  

زهراء جعفر جابر 
 ابراهيم

العلوم والتكنولوجيا 
 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 6 االردن االردنية

زهراء ذنون انيس 
 حسين

 فيالدلفيا
 95 االردن

01/12/2021 
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 6 االردن البترا زهراء فارس حازم

 زهراء ماجد مظلوم
عمان االهلية 

 12096 االردن الخاصة
20/09/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن البترا زهراء مثنى كريم

 زهراء محمد حسون
عمان االهلية 

 13553 االردن الخاصة
11/10/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 السورية الخاصة زهراء ناصر حسين
 7346 سوريا

 2محاولة  22/02/2015
 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  20/01/2019 1179 االردن االسراء زياد طارق جاسم

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2019 27341 االردن فيالدلفيا اسامة عبد الوهابزيد 

 النظري والعملي 1محاولة  27/02/2019 5515 مصر المستقبل زيد حكمت مجيد

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن عمان االهلية زيد خالد احمد زيدان

 النظري والعملي 1محاولة  31/1/2021 195 مصر القاهرة زيد صباح عبد االمير

 النظري والعملي 1محاولة  25/01/2018 2762 االردن راجيف غاندي زيد علي حسين 

 النظري والعملي 1محاولة  25/04/2018 12841 االردن البترا زيد ماجد خضر

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 5 مصر االسكندرية زيدون احمد عبد

العابدين خالد عبد زين 
 العزيز

 راجيف غاندي
 2محاولة  24/09/2020 12511 الهند

 نظري  

زين العابدين محمد 
 خضير 

 االسراء
 9319 االردن

09/08/2020 
 2محاولة 

 نظري  

زين العابدين نمير عبد 
 االمير

 االردن البترا
1815 

24/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 الهند غانديراجيف  زينب حسن جبار

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن البترا زينب صالح مهدي

 النظري والعملي 1محاولة  01/11/2020 15413 الصين jilin زينب فاضل كاظم

 نظري   2محاولة  22/01/2020 1642 االردن عمان االهلية زينب مثنى حميد
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 البترا زينب محسن طاهر
 06/09/2015 26057 األردن

 2محاولة 
 النظري والعملي

 نظري 4محاولة  19/07/2017 18131 االردن الزيتونة زينب مهند نوري

 زينب موجد نعمة
JAMIA 

HAMDARD 
 16848 الهند

03/07/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 االردن عمان االهلية زينب مؤيد محمد

 زينة خالد فيصل
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1841 االردن الخاصة

 نظري   2محاولة  11/10/2020 13554 االردن عمان االهلية زينة كاظم سعيد

 النظري والعملي  2محاولة  23/07/2018 20224 االردن البترا زينة مظاهر حسن

 سارة احمد عبد هللا
العلوم التطبيقية 

 11856 االردن الخاصة
16/09/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  16/09/2020 11773 االردن الشرق االوسط سارة بشار حمدي

 نظري 3محاولة  09/07/2017 17143 الهند راجيف غاندي سارة حسين علي

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2020 14344 االردن االسراء سارة خالد سليمان

 سارة سالم عبد المهدي
عمان االهلية 

 الخاصة

 األردن

2791 
31/01/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  26/10/2020 14945 االردن الشرق االوسط سارة سوري كحيص

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن فيالدلفيا سارة شاكر محمود

 نظري   2محاولة  11/10/2020 13582 االردن الزيتونة االردنية سارة عبد العزيز قاسم

 سارة عبد العظيم صبار
عجمان للعلوم 

 853 االمارات والتكنولوجيا
15/01/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

سارة عبد الكريم عبد 
 الوهاب

 البترا
 11018 االردن

06/09/2020 
 2محاولة 

 نظري  

 سارة عالء محمد
عمان االهلية 

 الخاصة

 االردن

 4محاولة  10/03/2019 6442
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  31/12/2019 35189 االردن البترا سارة علي عبد الغني

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1847 االردن عمان االهلية سارة ماجد شاكر

 نظري   2محاولة  22/07/2020 8866 جورجيا تبليسي الطبية ساره سعد غائب

 نظري   2محاولة  09/08/2020 9290 االردن فيالدلفيا ساره غسان عبد العزيز

 النظري والعملي 1محاولة  30/09/2020 13068 االردن فيالدلفيا ساري سامر يونان

ساز صالح الدين 

 برهان
 االسراء

 10531 االردن
26/08/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  06/12/2017 32337 الهند راجيف غاندي سالم باسم محمد

 سالي محسن سعيد
الزيتونة االردنية 

 الخاصة
 االردن

20625 
16/08/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري 2محاولة  27/05/2019 13563 االردن االسراء سامر حاتم يحيى

 النظري والعملي 1محاولة  16/12/2020 1745 االردن فيالدلفيا عبد هللا عمارة سامر

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 االردن عمان العربية سبا مظفر محمود

 النظري والعملي 1محاولة  03/12/2018 32607 االردنالعلوم التطبيقية  سجا احمد عزيز 
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 الخاصة

 سجاد سالم حميد مجيد
Jilin 

University 3محاولة  24/10/2019 28160 الصين 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  21/09/2020 12211 االردن عمان االهلية سجى عبد السالم محمد

 نظري  3محاولة  11/09/2019 23082 االردن االسراء سجى علي عبد عزيز

 نظري   2محاولة  26/07/2020 8985 االردن االسراء سجى فرحان حسين

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1820 االردن االسراء سدرة خالد طه

سديم ليث الياس عبد 

 االحد

العلوم التطبيقية 

 21040 االردن الخاصة
01/08/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  26/11/2017 30974 األردن البترا سراء كمال عبد اللطيف

 سرار محمد حربي
الجامعة االمريكية 

 13663 االردن في مادبا
12/10/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

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

 المستقبل سرى عامر عبد الرزاق
 20/01/2015 2025 مصر

 2محاولة 
 النظري والعملي

 نظري   2محاولة  01/07/2020 8028 االردن االسراء سرى عايد وسمي

 نظري   2محاولة  16/08/2020 9710 االردن فيالدلفيا سرى ياسر طه

 سعد عبد الوهاب يونس
عمان االهلية 

 13576 االردن الخاصة
11/10/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 مصر القاهرة سعد فيصل عبد الفتاح

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن فيالدلفيا عطا هللا سعد ممدوح

 سعود اياد رشيد
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 7451 أوكرانيا

 3محاولة  20/03/2017

 النظري والعملي

 نظري 3محاولة  12/11/2017 29367 الهند راجيف غاندي سعود علي حمزة

 سعيد حميد سعيد
عمان االهلية 

 3محاولة  14/02/2019 4223 األردن الخاصة
 نظري

 سفيان سعد صالح
لوغانسك الطبية 

 1847 اوكرانيا الوطنية
30/12/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

سفيان علي سليمان 

 جاسم
 راجيف غاندي

 2محاولة  12/09/2019 23130 الهند
 نظري

 والعملي النظري 1محاولة  01/12/2021 50 مصر القاهرة سلطان نوري كركوش

 النظري والعملي 1محاولة  07/10/2019 26040 مصر جامعة القاهرة سماء رعد كريم

 سمارة سعدون صالح 
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  10/04/2020 13248 االردن الخاصة
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  24/09/2020 12509 االردن البترا سماره بكر عيد الكريم

 حميدسميرة كمال 
لفربول جون 

 موريس

 7797 بريطانيا

 2محاولة  22/03/2016
 النظري والعملي

 نظري   2محاولة  21/09/2020 12212 الهند العثمانية سنا رياض عباس

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

 سهام ليث قاسم
تبليسي الحكومية 

 31944 جورجيا الطبية
26/11/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 
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سولين عبد المجيد 

 رؤوف
 البترا

 13787 االردن
13/10/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1823 االردن عمان االهلية سيدرا محسن محمد

 نظري 2محاولة  24/09/2017 23796 سوريا السورية الخاصة سيف ثامر محسن

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 الصين Jilin سيف حميد حسوني

 نظري 4محاولة  19/09/2016 22496 األردن االسراء سيف خالد اسماعيل

 سيف صالح عباس 
عمان االهلية 

 الخاصة

 19/09/2013 30104 األردن

 2محاولة 
 النظري والعملي

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

 نظري   2محاولة  24/12/2019 34324 االردن فيالدلفيا سيف علي حسن علي

 سيف علي خلف محمد
Jilin 

University 28169 الصين 
24/10/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 سيف علي مسلم عبد
عمان االهلية 

 2محاولة  30/09/2019 25138 االردن الخاصة
 نظري

 نظري 3محاولة  12/09/2019 23132 الهند اجاريا نكرجونا كريم محمد عليسيف 

 نظري   2محاولة  31/08/2020 10661 االردن عمان العربية سيف مجيد محمد

شروق عبد الرزاق 
 صباح

 عمان االهلية
 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن

 نظري   2محاولة  25/02/2020 5317 االردن عمان العربية شكار ازاد قادر

 نظري   2محاولة  08/09/2020 11228 االردن االسراء شمس الدين عماد متعب

 شمس حقي اسماعيل
UNIVERSITE

IT UTRECHT 5917 هولندا 
04/03/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 6 االردن عمان االهلية شمس عباس حسين

 شهد اسماعيل ابراهيم
العلوم التطبيقية 

 1845 االردن الخاصة
29/12/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن االسراء شهد باسل كامل

 النظري والعملي 1محاولة  24/09/2019 24740 االردن البترا شهد خالد عباس جاسم

 نظري 2محاولة  18/07/2016 16976 ليبيا مصراتة شهد سعد عودة

 نظري   2محاولة  05/07/2020 8044 االردن فيالدلفيا شهد عدنان خلف 

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن الشرق االوسط شهد علي حميدي

 نظري   2محاولة  03/12/2019 32398 االردن االسراء شهد علي محمد حسين

 محمدشهد فهر 
عمان االهلية 

 3751 االردن الخاصة
11/02/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  25/12/2017 34243 االمارات الشارقة شهد قتيبة فرمان االمين

 شهد قصي احمد
عمان االهلية 

 الخاصة

 االردن

 3محاولة  03/02/2019 2874
 نظري 

 شهد محمد كاظم
مصر للعلوم 

 والتكنلوجيا

 مصر

10168 
18/04/2019 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن االردنية شهد ممتاز خضر

 نظري   2محاولة  26/09/2019 24939 االردن البترا شهد يحيى مزهر سهيل

 نظري 2محاولة  01/12/2019 31989 االردن االسراءشيبان طالب فرج 
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 عاصي

 شيماء ضامن حسين
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  19/10/2020 14224 االردن الخاصة
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  25/08/2020 10346 االردن الزيتونة االردنية صالح مجيد حميد

 النظري والعملي 1محاولة  20/05/2018 14820 االردن البترا صفا عماد مصطفى

 النظري والعملي 1محاولة  06/03/2018 7652 األردن البترا صفا قيس ناظم

 العلوم والتكنولوجيا صفا محمد عليان
 29/06/2016 16070 األردن

 2محاولة 
 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1822 االردن االسراء صفاء صباح عبد هللا

 صالح مهدي صالح 
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 26/09/2016 23251 أوكرانيا

 3محاولة 

 نظري

 صهيب سلمان داود
عمان االهلية 

 13377 االردن الخاصة
10/05/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  15/10/2020 14022 االردن البترا ضاري خميس ذعار

 ضحى عبد الحكيم علي
العلوم التطبيقية 

 االردن الخاصة
2246 

 3محاولة  22/01/2018
 نظري

ضرغام سعد سرسوح 

 فياض

JILIN 

UNIVERSITY 2محاولة  01/10/2019 25461 الصين 
 نظري

 طالب عمر طالب 
عمان االهلية 

 32158 االردن الخاصة
28/11/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 طه صفاء الدين طه
ترنوبل الوطنية 

 15150 اوكرانيا الطبية
16/06/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  24/09/2020 12510 الهند راجيف غاندي طه صالح حسن

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 الهند سوراشترا  طه ماجد شاكر

 اوش طيبة صادق اسماعيل 
قرغيرستا

 2محاولة  21/04/2019 10226 ن
 النظري والعملي 

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1843 مصر االسكندرية طيبة عزيز جلوب

طيبه حيدر عبد الحسن 

 خلف
 االسراء

 22738 االردن
09/09/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 50 االردن االسراء عارف مقداد عز الدين

 عالية مهدي صالح 
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  11/10/2020 13538 االردن  الخاصة

 نظري   2محاولة  22/09/2020 12242 الهند راجيف غاندي عامر عبد حسين 

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2020 14343 االردن االسراء عائشة خالد سليمان

 النظري والعملي 1محاولة  13/10/2020 13788 االردن البترا عائشة عادل عثمان

 نظري   2محاولة  17/02/2020 4323 الهند العثمانية عباس جعفر علي

 النظري والعملي  2محاولة  13/10/2020 13822 الصين jilin عباس جواد جلوب 

 نظري   2محاولة  13/10/2020 13823 الصين Jilin عباس علوان عنجير

 موردفيا عباس علي محمد
روسيا 

 34806 االتحادية
26/12/2018 

 والعمليالنظري  1محاولة 
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 عبد االله حامد شرقي
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 31232 أوكرانيا

 5محاولة  14/12/2016

 نظري

عبد الحكم نشوان عبد 
 العزيز

 فيالدلفيا
 2محاولة  24/09/2020 12516 االردن

 نظري  

عبد الرحمن احمد 

 طارق
 بيروت العربية

 لبنان

6580 
11/03/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

الرحمن احمد  عبد

 عباس محمد

عمان االهلية 

 32801 االردن الخاصة
09/12/2019 

 2محاولة 
 نظري  

عبد الرحمن احمد عبد 
 الرحمن

 عمان االهلية
 2محاولة  18/10/2020 14069 االردن

 نظري  

 عبد الرحمن حاتم محمد
عمان االهلية 

 9198 االردن الخاصة
29/07/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن عمان االهلية حسن علي عبد الرحمن

عبد الرحمن خالد 
 صبحي

Acharya 
Nagarjuna النظري والعملي 1محاولة  12/08/2020 9605 الهند 

 النظري والعملي 1محاولة  29/03/2017 8226 األردن االردنية عبد الرحمن خالد طالب

عبد الرحمن رافع 
 محمود 

 فيالدلفيا
 9561 االردن

11/08/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

عبد الرحمن سعدون 
 سبتي

 العثمانية
 118 الهند

19/1/2021 
 النظري والعملي 1محاولة 

عبد الرحمن محمد 

 خسرو عبد الرحمن

عمان االهلية 

 28876 االردن الخاصة
31/10/2019 

 2محاولة 
 نظري  

 عبد الرحمن نبيل محمد
البحر شرق 

 المتوسط

 16126 قبرص

 2محاولة  20/06/2017
 النظري والعملي

عبد الرزاق ربيع عبد 
 الرزاق

 راجيف غاندي
 3محاولة  09/09/2018 24421 الهند

 النظري والعملي

 عبد الرزاق وليد خالد
العلوم التطبيقية 

 27561 االردن الخاصة
10/10/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1822 مصر القاهرة جمال سميرعبد السالم 

 عبد السالم قحطان احمد
عمان االهلية 

 10714 االردن الخاصة
03/04/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

عبد السالم نوار علي 
 الجميلي

 مصر طنطا
1738 

15/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن فيالدلفيا عبد العزيز سفيان محمد

عبد العزيز عمر 
 عصمت

 القاهرة
 النظري والعملي 1محاولة  18/1/2021 113 مصر

عبد القادر حيدر عبد 

 القادر
 فيالدلفيا

 14662 االردن
18/10/2020 

 2محاولة 
 نظري  

عبد القادر محمد عبد 

 الرزاق
 البترا

 695 األردن
08/01/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

عبد القادر محمد عبد هللا 

 طه

Bogomolets 

National 

Medical 3محاولة  24/10/2019 28170 اوكرانيا 

 نظري



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  
                                                             /       /        :Date التاريخ:

20 
 

 

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 

 البلد الجامعة اسم الطالب
رقم 
 الكتاب

 تاريخه
 المادة المحاولة

University 

عبد الكريم خير هللا 
 مغير

 راجيف غاندي
 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 الهند

عبد اللطيف لهيب عبد 
 عبد اللطيف

 13578 االردن فيالدلفيا
 النظري والعملي 1محاولة  11/10/2020

 النظري والعملي 1محاولة  18/1/2021 116 االردن فيالدلفيا عبد هللا حاتم فاضل

عبد هللا حسن عبد 
 الرحمن

 راجيف غاندي
 3محاولة  10/10/2018 27571 الهند

 نظري

 نظري   2محاولة  22/09/2020 12313 االردن فيالدلفيا عبد هللا زاهر عاصم 

 النظري والعملي 1محاولة  19/1/2021 118 مصر االسكندرية عبد هللا زهير جبر

 نظري 4محاولة  25/10/2017 27499 الهند راجيف غاندي عبد هللا صالح صاحب

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2020 14345 االردن فيالدلفيا عبد هللا صفاء صالح

عبد الكريم عبد هللا 
 عطية

 اليرموك
 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 22242 السودان

 عبد هللا عدي حاتم
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1823 االردن الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  06/10/2020 13426 االردن الزيتونة عبد هللا عصام علي

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن البترا عبد هللاعبد هللا عماد 

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2020 14339 االردن عمان العربية عبد هللا عمر عبد هللا

عبد هللا محمد حسام 
 صديق

 فيالدلفيا
 النظري والعملي 1محاولة  01/05/2021 33 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  18/12/2017 33532 األردن البترا عبد هللا محمد صالح

عبد هللا محمد عبد 
 الحميد

 عمان االهلية
 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 6 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  05/05/2019 11380 االردن عمان العربية عبد هللا محمد ناصر

 نظري   2محاولة  17/03/2019 7014 االردن البترا عبد هللا مظفر نجم

عبد المجيد اكرم عبد 
 المجيد

 عمان االهلية
 10344 االردن

25/08/2020 
 2محاولة 

 نظري  

عبد المنان محمد عبد 

 الوهاب
 االسراء

 30467 االردن
07/11/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري 3محاولة  18/07/2019 17939 الهند راجيف غاندي عبد الوارث ثامر عكله

عبد الوهاب محمد عبد 
 الوهاب 

عمان االهلية 
 10776 االردن الخاصة

01/09/2020 
 2محاولة 

 نظري  

عبد الوهاب محمود عبد 
 العزيز

 البترا
 النظري والعملي 1محاولة  27/10/2020 15060 االردن

 نظري   2محاولة  02/11/2020 15572 االردن البترا  عبيدة محمد نافع

 النظري والعملي 1محاولة  14/01/2020 859 االردن فيالدلفيا عدنانعبير علي 

 النظري والعملي 1محاولة  18/1/2021 116 مصر االسكندرية عثمان هاشم احمد

 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 االردن االسراء عذراء اصديفان محمد

عذراء مزاحم عاصي 

 حسين
 البترا

 33760 االردن
18/12/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 عال تركي علي
عمان االهلية 

 2محاولة  22/01/2018 2244 االردن الخاصة
 نظري
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 نظري   2محاولة  10/04/2020 13272 االردن البترا عال جبار زيدان 

 نظري 4محاولة  13/02/2018 5233 الهند اجاريا نكرجونا عالء حسين عبد سالم 

 عالء كاظم حسن
عمان االهلية 

 7652 االردن الخاصة
23/06/2020 

 2محاولة 
 نظري  

عالء كاظم لطيف عبد 
 هللا

 سوريا االندلس
1746 

16/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 راجيف غاندي عالء كريم عبد الحسين
 07/12/2016 30864 الهند

 3محاولة 
 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن عمان االهلية عالء محمد ادريس

 نظري 2محاولة  12/10/2017 26038 الهند راجيف غاندي عالء محمد حسين

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1845 االردن عمان االهلية علي احمد عبد الحسين

 علي احمد عزيز
العلوم التطبيقية 

 الخاصة

 19/03/2016 10144 األردن

 2 محاولة

 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  08/12/2020 9606 الهند راجيف غاندي علي احمد فخري

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن االسراء علي اكرم عبد الرزاق

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 االردن عمان االهلية علي الكرار حيدر سليم

 امين سعيدعلي 
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 22075 أوكرانيا

 2محاولة  27/07/2015

 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  19/09/2017 23318 ايرلندا الملكية للجراحين علي جاسم محمد

 علي حاتم منفي علي
عمان االهلية 

 26870 االردن الخاصة
13/10/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  25/10/2020 14765 االردن عمان العربية حارث هاشمعلي 

 النظري والعملي 1محاولة  18/03/2018 9070 اسبانيا فالنسيا علي حسن جهاد

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن الشرق االوسط علي حسين خليل

 النظري والعملي  2محاولة  18/10/2020 14053 الصين Jilin علي حسين علي ناصر

 بوغو مولتيس علي خالد هادي
 12/10/2017 26002 أوكرانيا

 2محاولة 
 النظري والعملي

 نظري   2محاولة  18/10/2020 14059 االردن االسراء علي خضر احمد

 علي زكي ناجي

الجامعة الوطنية 
الطبية في فينيتسا 
)جامعة بيراغوف 

 الطبية (

 25463 أوكرانيا

 2محاولة  17/10/2016

 النظري والعملي

 نظري 3محاولة  28/06/2020 7717 الهند راجيف غاندي علي سرمد حمزه

 علي سعد جابر حمزة
عمان االهلية 

 21619 االردن الخاصة
01/09/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  31/1/2021 195 االردن فيالدلفيا علي سعيد محمد رمزي

 النظري والعملي 1محاولة  22/10/2020 14586 الهند راجيف غاندي علي سالم علي
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 النظري والعملي 1محاولة  25/10/2020 14785 الصين Jilin علي صباح عبيد

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا علي عباس محمد

 علي عبد االله داود
االهلية عمان 

 8959 االردن الخاصة
26/07/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 االردن االسراء علي عبد الكريم علي

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن فيالدلفيا علي عبد المجيد محمد

 نظري 3محاولة  14/01/2020 866 االردن عمان العربية علي عبد حمد

 النظري والعملي 1محاولة  28/08/2019 21383 الهند راجيف غاندي علي عبد هادي فيصل

 النظري والعملي 1محاولة  31/1/2021 195 الهند راجيف غاندي علي عدنان فهد

 نظري 3محاولة  20/02/2017 4447 الهند راجيف غاندي علي عقيل هادي

 توليدو علي غالب عبد الحسين

الواليات 

المتحدة 

 9078 االمريكية

08/04/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 الملكة اروى علي غالب عبد الحميد
 29245 اليمن

 2محاولة  16/11/2016
 النظري والعملي

 علي فاروق عطا
اكتوبر للعلوم 

 15312 مصر الحديثة واالداب
18/06/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 الهند سوراشترا  علي فخري خضير

 نظري   2محاولة  30/09/2020 13057 االردن االسراء علي كاظم حالوب 

 النظري والعملي 1محاولة  02/04/2021 252 الصين Jillin علي الزم علي

 والعملي النظري 1محاولة  15/12/2020 1741 االردن فيالدلفيا علي لهيب عبد اللطيف

 علي ماجد نجم
عمان االهلية 

 7777 االردن الخاصة
28/06/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن البترا علي مازن محمد

 نظري   2محاولة  12/10/2020 13679 الصين Jilin علي ماضي قاسم

 علي محمد عبد العباس
عمان االهلية 

 الخاصة
 27/11/2017 31241 األردن

 3محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  22/04/2019 10445 االردن الزيتونة علي محمود جاسم

 علي مهند عبد الرزاق
عمان االهلية 

 11848 االردن الخاصة
16/09/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 علي هادي كاظم
Acharya 

Nagarjuna النظري والعملي 1محاولة  10/06/2020 13449 الهند 

 نظري 2محاولة  23/01/2019 1657 الهند ناكبور علي هواس طهماز

 نظري   2محاولة  15/03/2020 6144 الهند العثمانية علياء عبد المناف رحيم

 علياء محمد جويد
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 23/10/2016 26128 أوكرانيا

 2محاولة 
 النظري والعملي

 فارونيش عماد جاسم حسن
 2محاولة  03/03/2013 8758 روسيا

 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  30/06/2019 16432 الهند راجيف غاندي عماد طارق عباس

 النظري والعملي 1محاولة  19/1/2021 118 االردن فيالدلفيا عمار ابراهيم عباس
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 عمار حسين رضا

الجامعة الوطنية 
الطبية في فينيتسا 
)جامعة بيراغوف 

 الطبية (

 31189 أوكرانيا

 4محاولة  13/12/2016

 نظري

 نظري  4محاولة  16/05/2018 14610 باكستان .Sindh Un عمار حسين مرموص

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن االسراء عمر احمد سعيد

 نظري   2محاولة  15/09/2020 11665 االردن الزيتونة عمر براء حميد

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 6 االردن الشرق االوسط عمر حافظ عواد

 نظري   2محاولة  21/09/2020 12131 االردن فيالدلفيا عمر رائد محمد نجيب

عمر رياض عبد 
 الرزاق

العلوم التطبيقية 
 9299 االردن الخاصة

09/08/2020 
 2محاولة 

 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن فيالدلفيا عمر زيد عبد الفتاح

 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 االردن البترا عمر سامي بدران

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن عمان االهلية عمر صالح مهدي

 النظري والعملي  2محاولة  17/04/2019 10062 الهند راجيف غاندي عمر طارق ابراهيم

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1820 االردن االسراء عمر عارف نواف

 عمر علي صالح

I.K 
Akhunbeav 

Kyrgyz State 
medical 

Academy قرغيزستا
 2محاولة  21/04/2019 10242 ن

 النظري والعملي 

 نظري 2محاولة  29/04/2020 6536 الهند العثمانية عمر عيسى عناز

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 االردن فيالدلفيا عمر فاروق فؤاد

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 االردن فيالدلفيا عمر محمد جاسم

 النظري والعملي 1محاولة  29/04/2020 6534 االردن االسراء عمر محمد عبد المجيد

 نظري   2محاولة  18/10/2020 14045 الصين Jilin عمر محمود مهدي

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1844 مصر القاهرة عمر معجل عبد هللا

 النظري والعملي 1محاولة  18/1/2021 116 االردن فيالدلفيا عمر معن فاضل

 النظري والعملي 1محاولة  08/08/2017 20044 األردن فيالدلفيا عمر نوفل محمد صالح

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1843 االردن عمان العربية عمر يوسف سالم

 نظري 3محاولة  30/10/2017 28101 االردن االسراء عهود طالب صبيح

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

 النظري والعملي 1محاولة  26/03/2018 9690 الهند اجاريا نكرجونا غادة سالم مصطاف

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 االردن االسراء غدير سليم عبد المنعم

غزوان محمد حسين 
 علي

 القاهرة
 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1844 مصر

 غسان جمال فرحان
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  24/09/2020 12518 االردن الخلصة
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 غنى عالء عبد الجبار
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  20/05/2018 14757 االردن الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  02/04/2021 252 االردن البترا فادي وسيم مجيد

 النظري والعملي 1محاولة  05/11/2017 28830 األردن البترا فارس محمد شهاب

 النظري والعملي 1محاولة  24/09/2020 12519 االردن االسراء فاروق عادل كامل

فاطمة احسان عبد 
 الرزاق

عمان االهلية 
 12095 االردن الخاصة

20/09/2020 
 2محاولة 

 نظري  

فاطمة اسامة حسام 

 الدين

العلوم التطبيقية 

 الخاصة

ص.ب/ األردن

23/341 
05/01/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  11/08/2020 9502 االردن الشرق االوسط فاطمة برهان فزع

 نظري 2محاولة  29/01/2017 2585 األردن الزيتونة فاطمة عادل زينل

 النظري والعملي 1محاولة  11/10/2020 13583 االردن االسراء فدك صادق جعفر

 النظري والعملي 1محاولة  12/11/2018 30826 االردن البترا فراس باسم الياس

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 االمارات كلية دبي للصيدلة فرح جبار علي العيبي

 نظري   2محاولة  20/02/2019 4778 االمارات عجمان فرح حارث احمد 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 االردن البترا فرح طي حاتم

عبد  فرح عبد الناصر
 الرزاق

 البترا
 29/03/2017 8219 األردن

 4محاولة 
 نظري

 عملي فقط 2محاولة  15/09/2019 23440 مصر المستقبل فرح عمار مصلح ناجي

 نظري   2محاولة  16/08/2020 9701 مصر  النهضة  فرح يوسف عايد 

 والعمليالنظري  1محاولة  27/12/2020 1820 االردن عمان االهلية فرقان نصيف جاسم

 فرقد باسم الياس
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  07/10/2018 26847 االردن الخاصة
 نظري 

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 50 االردن االسراء فهد قحطان عطلة

 فيصل حمد خليفة
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  03/02/2020 2875 االردن الزيتونة االردنية محمدقتادة كمال 

 قثم مهدي محسن
ACHARYA 

NAGARJUN
A النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 الهند 

 قمر عثمان عبد هللا
العلوم التطبيقية 

 11308 االردن الخاصة
02/05/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 االردن البترا قمر هاشم مهدي

 نظري   2محاولة  20/10/2020 14350 االردن الشرق االوسط قيصر محمد فرج

كاروان عبد االله بكر 

 صدقي
 تبليسي الطبية

 14089 جورجيا
10/05/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  31/1/2021 195 االردن عمان االهلية كارولين ادمون ادم

 نظري   2محاولة  11/08/2020 9549 االردن عمان االهلية كرار تحسين هادي

 النظري والعملي  2محاولة  08/05/2019 13951 الهند راجيف غاندي كرار زامل رسن سمير

كرار عبد الحمزة عبد 

 الزهرة
 بوكولمتس 

 26345 اوكرانيا
09/10/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 
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 نظري   2محاولة  29/09/2020 12861 االردن  الزيتونة االردنية  كرار عماد عباس

كرار غالب علوان 

 حسين

Jilin 

University 3محاولة  22/09/2019 24258 الصين 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن عمان االهلية كرار مؤيد ماجد

 يلداكرم فريد 
National 

university 6149 اوكرانيا 
15/03/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 كوثر حسان عبد الغفور
عمان االهلية 

 الخاصة

 31/03/2016 8653 األردن

 3محاولة 
 نظري

كون اي اسماعيل 
 ابراهيم

 السورية الخاصة
 04/05/2016 11358 سوريا

 4محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14135 االردن االردنيةالزيتونة  الرا زياد صالح

 النة طالل عادل
عمان االهلية 

 الخاصة
 02/10/2017 24651 األردن

 2محاولة 
 نظري

 لبنى اياد محمود 
عمان االهلية 

 16065 االردن الخاصة
05/11/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري  2محاولة  18/04/2016 10297 ليبيا المرقب لبنى سعد عبد اللطيف

 النظري والعملي 1محاولة  12/09/2019 23128 االردن االسراء لمى احمد جار هللا علي

 نظري   2محاولة  09/08/2020 9318 االردن عمان االهلية لمى حيدر شاكر

 لميس جاسم محمد علي 
العلوم التطبيقية 

 والعملي النظري 1محاولة  25/08/2020 10328 االردن الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  01/03/2018 7024 االردن البترا  لؤى لؤي محمد

 نظري   2محاولة  09/08/2020 9300 االردن فيالدلفيا لؤي سعد محمد فتاح

 النظري والعملي 1محاولة  19/06/2019 15532 االردن فيالدلفيا ليث ذنون انيس

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1844 مصر القاهرة ليث غازي عبد الفتاح

 النظري والعملي 1محاولة  30/08/2017 22030 الهند راجيف غاندي ليث فاضل محمد

 نظري   2محاولة  03/11/2020 15699 االردن االسراء ليث هزبر عواد

 النظري والعملي 1محاولة  13/01/2020 752 االردن الجامعة االردنية لينا رائد سليم

 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 االردن عمان االهلية لينا مؤيد هادي

 نظري   2محاولة  11/08/2020 9562 االردن االسراء لينه علي لطيف

 نظري 3محاولة  28/01/2020 2400 االردن االسراء مازن محسن زويد

 النظري والعملي  2محاولة  14/11/2017 29743 الهند راجيف غاندي مأب جاندان عباس

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 الصين HUAZHONG محسن محمد عبد علي

محسن مصطفى محمد 

 حسن
Huazhong 

 4771 الصين
20/02/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 محمد احمد اكرم
عمان االهلية 

 4محاولة  29/08/2018 23466 االردن الخاصة
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1843 مصر االسكندرية محمد احمد حميد

 نظري 2محاولة  29/10/2017 27676 الهند راجيف غاندي محمد احمد شاكر

 النظري والعملي 1محاولة  24/08/2020 10144 امريكا اوهايو للدومينيك  محمد احمد علي

 نظري 3محاولة  16/07/2019 17735 الهند راجيف غاندي محمد اسماعيل ابراهيم

 النظري والعملي 1محاولة  31/01/2017 2789 الهند راجيف غانديمحمد الحسن فخري 
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 محمد

محمد امين عبد الحسين 

 عبد هللا

Jilin 

University 3محاولة  12/09/2019 23299 الصين 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  26/08/2020 10524 االردن االسراء محمد امين فؤاد صالح

 نظري   2محاولة  22/07/2020 8864 االردن فيالدلفيا محمد ايوب عبد الكريم

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1847 االردن فيالدلفيا محمد باسل عبد الرزاق

محمد باقر احسان عبد 
 الحسن

 الشهيد صدوقي يزد
 النظري والعملي 1محاولة  29/04/2020 6532 ايران

 نظري   2محاولة  26/07/2020 8958 االردن االسراء محمد باقر احمد حسين

 محمد تحسين عبد
عمان االهلية 

 نظري  3محاولة  03/12/2018 32605 االردن الخاصة

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 الصين Jilin محمد تقي خضر 

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن عمان االهلية محمد جعفر سوادي

 نظري 4محاولة  24/04/2016 10795 الهند التقنية العالمية محمد حميد رشيد

 محمد حيدر محمد
Maharishi 

Markandesh
war النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 الهند 

 نظري   2محاولة  23/02/2020 5046 االمارات عجمان محمد خالد اسماعيل 

 نظري   2محاولة  25/08/2020 10330 االردن البترا محمد خالد رشيد

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن فيالدلفيا محمد خضير عباس

محمد دحام مهدي 

 فرحان

Tblisi State 

Medical 

University 2محاولة  17/11/2019 30163 جورجيا 
 نظري

 النظري والعملي 2محاولة  29/12/2014 41528 اليمن العلوم والتكنلوجيا  محمد راسل سالم

 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 مصر القاهرة محمد رافع عبد الحميد

 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1823 االردن االسراء محمد رجب  محمد

 نظري   2محاولة  11/10/2020 13592 االردن فيالدلفيا محمد رشاد عبد السالم

 النظري والعملي 1محاولة  26/10/2020 14964 االردن عمان العربية محمد رضوان احمد

محمد رياض احمد 

 رشيد
 تبليسي الطبية

 3محاولة  05/09/2019 22395 جورجيا
 نظري

محمد رياض عبد 

 الرحمن

عمان االهلية 

 الخاصة

 االردن

19811 
07/08/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 الهند العثمانية محمد سبتي محمد

 محمد سعد محمد 
عمان االهلية 

 الخاصة

 األردن

31239 
27/11/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 الصين Jilin محمد سعيد حازم

 النظري والعملي 1محاولة  02/02/2020 2849 الهند راجيف غاندي محمد سلطان عالوي

 النظري والعملي 1محاولة  12/08/2020 9614 االردن االسراء محمد سليم نجم

 محمد صادق تقي
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 08/09/2016 22052 أوكرانيا

 2محاولة 

 نظري

 نظري 3محاولة  24/09/2019 24739 اوكرانيا Nationalمحمد صادق شاحوذ 
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 University of مشعل

Pharmacy 

محمد صالح عبد 

 المهدي
 االسراء

 8030 االردن
01/07/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  20/09/2020 12113 االردن الزيتونة االردنية محمد ضياء صادق

 نظري   2 محاولة 01/07/2020 8008 االردن عمان االهلية محمد عادل عبد الرزاق

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

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 مصر السويس محمد عادل كاطع

 محمد عامر علي
الجامعة الحكومية 
 الطبية البالروسية

 9059 بيالروسيا

 2محاولة  18/03/2018

 نظري 

 محمد عباس مصطفى
االهلية  عمان

 13577 االردن الخاصة
11/10/2020 

 2محاولة 
 نظري  

محمد عبد الحسين 
 ناصر

 راجيف غاندي
 8733 الهند

21/07/2020 
 2محاولة 

 نظري  

 نظري 2محاولة  10/10/2017 25796 أوكرانيا بوغو مولتيس محمد عبد الرحيم ذنون

 نظري   2محاولة  27/09/2020 12667 االردن الزيتونة االردنية محمد عبد السالم احمد

محمد عبد الصاحب 
 كيطان

 زنجان الطبية
 2محاولة  24/01/2019 1903 ايران

 نظري 

 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 االردن عمان االهلية محمد عبد الغني خلف

محمد عبد الكريم 

 محيبس

عمان االهلية 

 12108 االردن الخاصة
20/09/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  24/07/2017 18499 األردن االسراء محمد عبد المنعم محميد

محمد عبد الناصر 
 محمد

 الشرق االوسط
 7 االردن

01/07/2021 
 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  13/10/2020 13800 الصين jilin محمد عبد الهادي متعب

 محمد عبد الوهاب
 ابراهيم

 االسراء
 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 االردن

 محمد عبد علي حمزة
عمان االهلية 

 10561 االردن الخاصة
26/08/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  19/1/2021 118 الصين HUAZHONG محمد عدنان حمد

 نظري 3محاولة  05/01/2017 417 األردن البترا محمد عدنان داود

 محمد عرفان محمد
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  13/10/2020 13793 االردن الخاصة

 نظري   2محاولة  28/10/2020 15271 االردن اليرموك محمد علي احمد

 نظري   2محاولة  13/07/2020 8401 االردن عمان العربية محمد علي حسين

 النظري والعملي 1محاولة  06/10/2020 13452 االردن االسراء محمد علي سالم حميد 

محمد علي صاحب 

 حسن
 غازي

 22062 تركيا
12/08/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري 2محاولة  18/12/2017 33504 الهند اجاريا نكرجونا محمد علي عادل

 نظري 3محاولة  13/02/2017 3920 األردن االردنية محمد علي نادر
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 النظري والعملي 1محاولة  01/09/2020 10778 االردن البترا محمد عماد منغر 

 محمد عمار احمد سعيد
الجامعة العربية 

 2محاولة  21/01/2018 2060 سوريا الدولية
 نظري

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

 النظري والعملي 1محاولة  10/06/2020 13425 الهند العثمانية غالب عليمحمد 

 نظري   2محاولة  13/07/2020 8385 االردن البترا محمد فاروق فرج

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن االسراء محمد فرج احمد

 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 االردن االسراء محمد فالح جاسم 

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1844 االردن عمان االهلية محمد فالح عرموط

 االسراء محمد قابل حبيب
 20/12/2015 35915 األردن

 2محاولة 
 النظري والعملي

محمد قاسم محمد 
 العبيدي

 االردن الشرق االوسط
1740 

15/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  21/09/2020 12121 االردن فيالدلفيا ليث شاكرمحمد 

 نظري  3محاولة  31/12/2018 35187 الهند بونا محمد محمد امين ياسين

محمد مساعد عبد 
 العزيز

 العلوم والتكنلوجية
 2محاولة  10/07/2018 19244 اليمن

 نظري 

محمد مصطفى احمد 
 شويخ

 عمان االهلية
 النظري والعملي 1محاولة  27/12/2020 1820 االردن

 نظري  4محاولة  29/07/2019 18740 الهند راجيف غاندي محمد معن بكر قدوري

محمد منذر زعالن 

 خضير

Bogomolets 

National 

Medical 

University 3محاولة  24/10/2019 28165 اوكرانيا 

 نظري

 عملي فقط 3محاولة  13/02/2018 5204 الهند راجيف غاندي محمد موسى حسين

 محمد ناصر امجد 
عمان االهلية 

 13376 االردن  الخاصة
10/05/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  25/05/2017 14005 الهند همدارد محمد نائل عبد الجبار

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن البترا محمد نبيل جمعة

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 االردن البترا محمد نبيل هاشم

 نظري 3محاولة  12/02/2020 3898 الهند العثمانية محمد نجم عبد كريم

محمد نعمة محمد 
 حسون

تبليسي الطبية 
 الحكومية

 12402 جورجيا
 نظري  3محاولة  23/04/2018

 نظري 4محاولة  17/04/2016 10154 الهند العثمانية محمد هالل سالم

 نظري   2محاولة  18/10/2020 14052 الصين jilin محمد همام ابراهيم

 محمد وليد اسماعيل
العلوم التطبيقية 

 12515 االردن الخاصة
24/09/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري 3محاولة  03/04/2017 8707 األردن االسراء محمد وليد عبد المجيد

 النظري والعملي 1محاولة  25/02/2020 5316 االردن الزيتونة  محمد وليد كاظم

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن الزيتونة محمود ثائر شاكر

محمود حازم صادق 

 احمد

عمان االهلية 

 3محاولة  17/12/2019 33560 االردن الخاصة
 نظري
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 نظري 2محاولة  19/10/2017 26930 األردن فيالدلفيا محمود سعد عدنان

 النظري والعملي 1محاولة  01/09/2020 10744 االردن الزيتونة محمود محسن مناتي

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن فيالدلفيا محمود هاني هاشم

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن فيالدلفيا محمود هشام محمود

 نظري  3محاولة  08/04/2019 9039 الهند راجيف غاندي محمود يوسف محمود

 النظري والعملي 1محاولة  05/06/2017 24754 السويد اوبساال مختار شاكر حسين

 نظري   2محاولة  13/10/2020 13737 االردن البترا مدحت جودت مدحت

 نظري   2محاولة  08/09/2020 11201 االردن البترا مرتضى صفاء عباس

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 الهند راجيف غاندي مرتضى علي احمد

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1845 مصر االسكندرية مرتضى لفتة مطرود

 النظري والعملي 1محاولة  16/12/2020 1746 مصر االسكندرية مروان قاسم عبد الواحد

 النظري والعملي 1محاولة  13/10/2020 13741 الهند راجيف غاندي مروان يوسف فيصل

 تبليسي مروة اياد مهدي
 13840 جورجيا

 2محاولة  24/05/2017
 النظري والعملي

 مروة حاتم شريف
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 915 االردن الخاصة

 مروة سعدي كاظم
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة
 26/10/2017 26797 أوكرانيا

 4محاولة 
 نظري  

 مروة غسان فتحي

SAM 

HIGGINBOT

TOM 

UNIVERSITY 10513 الهند 

26/08/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  26/02/2017 5222 األردن االسراء مروه رعد خليفه

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

 النظري والعملي 1محاولة  31/12/2018 35199 االردن البترا اكرم عبد الرحمنمريم 

 النظري والعملي 1محاولة  15/11/2020 16630 االردن البترا مريم رعد عبد الهادي

 مريم عباس عبد
عمان االهلية 

 15288 االردن الخاصة
28/10/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 مريم عبد المجيد عليوي
عمان االهلية 

 الخاصة

 10/03/2016 6693 األردن

 2محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1738 الهند العثمانية مريم فخري علي

 مريم قاسم عبد الجبار
العلوم التطبيقية 

 24716 االردن الخاصة
24/09/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن الشرق االوسط مريم محمد حازم

مسعد هيثم عبد اللطيف 

 حسين
 االسراء

 3محاولة  26/12/2019 34654 االردن
 نظري

 مصطفى ابراهيم خليل
عمان االهلية 

 3محاولة  07/04/2019 8896 االردن الخاصة
 نظري

 نظري   2محاولة  22/07/2020 8869 الهند نكرجونا مصطفى احمد جبار

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

مصطفى احمد محمد 
 امين

 االردن فيالدلفيا
1718 

13/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 
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 مصطفى اسعد شوقي
عمان االهلية 

 3محاولة  22/04/2019 10450 االردن الخاصة
 نظري 

 النظري والعملي 1محاولة  11/08/2020 9568 الهند راجيف غاندي مصطفى اسماعيل داود

 نظري   2محاولة  14/03/2019 6960 الهند راجيف غاندي مصطفى حازم شهيد

مصطفى حسن فندي 

 حمد

الزيتونة االردنية 

 الخاصة
 3محاولة  21/10/2019 27634 االردن

 نظري

مصطفى حشمت علي 

 اكبر 
 اجاريا نكرجونا

 3محاولة  20/10/2019 27273 الهند
 نظري

 مصطفى حميد منسي
العلوم التطبيقية 

 133 االردن الخاصة
20/1/2021 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  11/10/2020 13569 الهند راجيف غاندي مصطفى خالد علي

 مصطفى رعد جاسم 
عمان االهلية 

 الخاصة
 األردن

 2محاولة  29/05/2017 14188
 نظري

 نظري   2محاولة  20/10/2020 14316 الصين Jilin مصطفى زياد حميد

مصطفى صفاء عباس 

 حسن
 االسراء

 34112 االردن
22/12/2019 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  20/10/2020 14319 الصين Jilin مصطفى صالح خليل

 والعمليالنظري  1محاولة  15/12/2020 1739 االردن الزيتونة مصطفى ضياء بكر

 نظري   2محاولة  23/09/2020 12423 االردن الشرق االوسط مصطفى طه عبد

 نظري   2محاولة  26/07/2020 8976 االردن فيالدلفيا مصطفى عاصف حسن

 النظري والعملي 1محاولة  10/07/2019 25978 الهند راجيف غاندي مصطفى عامر مدحت

 النظري والعملي 1محاولة  30/09/2020 13058 االردن البترا مصطفى عامر يوسف 

مصطفى عبد السالم 
 عيسى

Belarusian 
State 12311 بيالروسيا 

22/09/2020 
 2محاولة 

 نظري  

مصطفى عبد الكريم 
 عبد الوهاب

 فيالدلفيا
 1738 االردن

15/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

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

 النظري والعملي 1محاولة  13/12/2020 1718 االردن االسراء مصطفى عدنان عبد هللا

 نظري   2محاولة  22/09/2020 12238 االردن االسراء مصطفى عصام بحر

 النظري والعملي 1محاولة  26/10/2020 14923 االردن البترا  مصطفى عصام كريم

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن فيالدلفيا علي خلفمصطفى 

 مصطفى علي خلف
العلوم التطبيقية 

 7647 االردن الخاصة
23/06/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري   2محاولة  08/07/2019 17165 الهند راجيف غاندي مصطفى علي صالح

 نظري   2محاولة  22/07/2020 8821 االردن عمان االهلية مصطفى علي علي 

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1848 االردن البترا مصطفى علي منعم

مصطفى عوف عبد 
 الرحمن

 الجامعة االردنية
 النظري والعملي 1محاولة  08/11/2020 16122 االردن

 مصطفى غازي فرحان
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  03/02/2020 2871 االردن الخاصة
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1847 مصر االسكندرية مصطفى غانم يحيى
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 نظري   4محاولة  30/05/2018 15802 الهند راجيف غاندي مصطفى فاضل عبد هللا

 النظري والعملي 1محاولة  19/1/2021 118 سوريا جامعة االندلس مصطفى فنجان موسى

 النظري والعملي 1محاولة  26/07/2020 8984 االردن البترا مصطفى كمال غني

مصطفى محمد فتاح 
 جميل 

Achary 
Nagarjuna 

٢٦/٠٧/٢٠٢٠ ٨٩٨٧ الهند  
 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 2محاولة  14/10/2018 27733 الهند همدارد مصطفى ميسر احمد

مصطفى نادر محمد 

 علي 

عمان االهلية 

 14150 االردن الخاصة
18/10/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 50 االردن عمان العربية مصطفى نازك لهمود

 مصطفى نزار استقالل 
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 15573 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  02/11/2020

 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 االردن عمان االهلية مصطفى هالل عباس

 مصطفى ياسين خضير
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  17/09/2018 24935 االردن الخاصة
 نظري 

 نظري   2محاولة  27/05/2019 13567 الهند راجيف غاندي مصطفى يونس دشر

 النظري والعملي 1محاولة  11/10/2020 13544 االردن فالديفيا معاذ وليد خليل

 النظري والعملي  2محاولة  26/12/2018 34810 الهند راجيف غاندي طه معتز ياسين

 معتصم امين بشت
عمان االهلية 

 10636 االردن الخاصة
31/08/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 اوكرانيا فينيستا الطبية معن زيد عبد الوهاب

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن االسراء معن فالح حسين

 مغيرة قيس مكي
عمان االهلية 

 الخاصة

 27715 األردن
29/08/2017 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن عمان العربية مكارم سعد محمود

 مالذ محسن جاسم
عجمان للعلوم 

 النظري والعملي 1محاولة  26/02/2017 5284 االمارات والتكنولوجيا 

 النظري والعملي 2محاولة  12/02/2018 4950 اذربيجان اذربيجان الطبية مالك عباس سليمان

 النظري والعملي 1محاولة  03/04/2018 10791 اليمن الملكة اروى منار احمد ناظم غفوري

 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 51 االردن االسراء منار علي عبد هللا

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1847 االردن عمان العربية منار محمد عبد الهادي

منار هاني عبد االمير 
 العامري

 عمان االهلية
 االردن

1745 16/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

مناف عبد الزهرة 

 حسين 
 راجيف غاندي

 22337 الهند
14/08/2018 

 2محاولة 
 نظري  

 منتظر حيدر عبود 
خواجونغ للعلوم 

 والتكنولوجية
 26/03/2018 9705 الصين

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  20/10/2019 27394 اليمن جامعة صنعاء مها فريد حسين عوني

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 االردن فيالدلفيا مهدي حسين عبد علي

مهدي فتحي عبد 
 الصاحب

 االردن الزيتونة
1718 

13/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري  4محاولة  27/06/2019 16342 الهند راجيف غاندي مهند حسين عبد

 النظري والعملي 1محاولة  30/12/2020 1847 مصر القاهرةمهند عبد الناصر عبد 
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 الرزاق

 نظري 2محاولة  02/03/2016  5838 اليمن الوطنية مهند فاضل عجب

مهيمن عبد الجبار 

 كردي

Nagpur 

University 
 18850 الهند

 2محاولة  05/07/2018
 نظري

 موج اسماعيل نواف
عمان االهلية 

 الخاصة

 االردن

 2محاولة  24/01/2019 1725
 النظري والعملي 

 نظري   2محاولة  15/03/2020 6146 االردن عمان االهلية  موج محمود لفته

 نظري   2محاولة  26/08/2020 10515 االردن عمان االهلية موسى نزار نايف

موفق محمد جميل 
 عباس

 فيالدلفيا
 11841 االردن

16/09/2020 
 2محاولة 

 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 33 االردن فيالدلفيا مؤمن صباح جميل

 مي ابراهيم حسن
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 13779 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  13/10/2020

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 االردن االسراء ميثم ابراهيم خلف

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن البترا ميرنا ماجد عبد هللا

 ميرون منهل عبد هللا
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  11/09/2019 22984 االردن الخاصة
 نظري

ميس الريم مفيد محي 
 الدين

 عمان االهلية
 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1845 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  20/12/2020 1764 االردن عمان االهلية ميس حسين حسن

 والعمليالنظري  1محاولة  25/07/2017 18660 مصر اكتوبر 6 ميس عماد حميد

 مينا سالم جاسم
عمان االهلية 

 15451 االردن الخاصة
27/05/2018 

 النظري والعملي 1محاولة 

 مينا مازن احمد
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

1830 
27/12/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 مينا ميثم عبد الحسين
العلوم التطبيقية 

 الخاصة

 االردن

631 
13/01/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  25/11/2020 18085 االردن عمان االهلية ندى علي عيد

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن عمان االهلية ندى قاسم محمد

نسرين عبد الرحمن 
 نجم

 االسراء
 األردن

 3محاولة  01/11/2017 28403
 نظري

 النظري والعملي  2محاولة  13/10/2020 13789 االردن البترا نسم شعالن عزيز

 النظري والعملي 1محاولة  20/1/2021 133 االردن االسراء نور احمد صالح

 نظري   2محاولة  30/09/2020 13055 االردن فالديفيا نور احمد عبد هللا توفيق

نور الحسين سعد عبد 
 المي

 االردن االسراء
1739 

15/12/2020 
 النظري والعملي 1محاولة 

نور الحسين عبد الخالق 
 محسن

 عمان االهلية
 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 االردن

نور الدين قيس نجم عبد 

 هللا
 فيالدلفيا

 3محاولة  30/09/2019 25152 االردن
 نظري

 نظري 3محاولة  03/08/2016 17897 األردن االسراء نور جاسم محمد 

 نظري   2محاولة  10/06/2020 13395 االردنعمان االهلية  نور جميل عماش
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 الخاصة

 نور ساطع فخري
العلوم التطبيقية 

 9898 االردن الخاصة
19/08/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 نور صبحي عبد هللا

National 

University of 

Pharmacy 10526 اوكرانيا 

26/08/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

نور صبحي محمود 
 جاسم 

 الزرقاء
 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن

 نور عامر مرتضى
عمان االهلية 

 584 االردن الخاصة
09/01/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  17/06/2019 15251 االردن االسراء نور عالء اسماعيل

 نظري   2محاولة  04/05/2020 6611 االمارات دبي للبنات نور عالء حسين

 نور علي عبد الحسين
عجمان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 االمارات

821 11/01/2016 

 2محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  10/04/2020 13214 االمارات كلية دبي للصيدلة نور مازن فائق

 النظري والعملي 1محاولة  31/1/2021 195 الهند العثمانية نور مهند عيسى

 نور مؤيد صالح
ترنوبل الطبية 

 الحكومية

 27/08/2015 24990 أوكرانيا

 2محاولة 
 النظري والعملي

 نور نضال رشيد
عمان االهلية 

 14221 االردن الخاصة
19/10/2020 

 2محاولة 
 نظري  

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن البترا نورا باسم جاسم

 نورة طالب مطشر
عمان االهلية 

 الخاصة

 األردن

 2محاولة  17/12/2014 4565
 النظري والعملي

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن عمان العربية نورين منهل عبود

 النظري والعملي 1محاولة  18/10/2020 14044 الصين Huazhong هاجر حيدر عبود

هاجر سمير عبد القادر 
 مزاحم

 فيالدلفيا
 نظري  4محاولة  29/07/2019 18821 االردن

هاجر عبد الباري 

 حمودي
 دبي للصيدلة للبنات

 16032 االمارات
05/11/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

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

هاشم مهند عبد الباقي 

 عبد الكريم

عمان االهلية 

 32823 االردن الخاصة
09/12/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  22/10/2020 14588 االردن البترا هالة رياض احمد

 نظري   2محاولة  16/09/2020 11872 االردن عمان االهلية  هالة عالء خليل 

هاني خيري عبد هللا 

 داود

العلوم التطبيقية 

 30783 االردن الخاصة
20/11/2019 

 2محاولة 
 نظري  

 نظري 3محاولة  22/03/2017 7530 الهند راجيف غاندي هبة هللا خالد هشام 

 النظري والعملي 1محاولة  08/12/2020 9604 االردن االسراء هبة باسل جبار

 النظري والعملي 3محاولة  05/05/2019 11412 االردن االسراء هبة حامد حسين

 نظري 3محاولة  19/07/2016 17119 األردن االسراء هبة خالد محمد

 النظري والعملي 1محاولة  28/06/2020 7723 االردن عمان االهلية هبة سليم حسين

 نظري  4محاولة  02/10/2018 26452 االردن عمان العربية  هبة عبد الرحمن احمد
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 هبة علي طه مكي
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 26/09/2017 24146 أوكرانيا

 3محاولة 
 النظري والعملي

 نظري   2محاولة  27/08/2020 10583 االردن االسراء هبة كريم حسن

 النظري والعملي 1محاولة  15/03/2020 6159 اليمن العلوم والتكنولوجيا هدى خليل ابراهيم

 هدى هيثم عصام محمد
العلوم التطبيقية 

 31620 االردن الخاصة
26/11/2019 

 النظري والعملي 1محاولة 

هديل باسم جبار عبد 
 الكريم

 االسراء
 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1740 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  04/10/2017 25072 السويد اوبساال هديل صالح علي

 والعمليالنظري  1محاولة  13/05/2020 6918 االمارات دبي للبنات هديل عالء حسين

 نظري 2محاولة  19/11/2018 31524 الهند راجيف غاندي هشام احمد اسماعيل

 نظري   2محاولة  12/10/2017 26004 األردن االسراء هشام عماد خضير

 النظري والعملي 1محاولة  09/08/2020 9301 االردن الشرق االوسط همام رائد ماهر

 النظري والعملي 1محاولة  21/05/2019 13037 االردن فيالدلفيا هند رشيد محمد سعيد

 النظري والعملي 1محاولة  26/07/2020 8953 االردن االسراء هند مجيد محمد

 هوار رشيد سعيد
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 31/03/2016 8657 أوكرانيا

 2محاولة 
 نظري

 هوكار صبحي هادي
خاركوف الوطنية 

 للصيدلة

 20751 أوكرانيا

 2محاولة  29/08/2016

 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن عمان االهلية هيا احسان نعمان

 نظري   2محاولة  29/07/2020 9216 االردن فيالدلفيا هيثم احمد كريم

 هيزا فريد محمد 
العلوم التطبيقية 

 2محاولة  14/01/2019 724 االردن الخاصة
 النظري والعملي 

 راجيف غاندي هيمن صباح قادر
 31/01/2017 2798 الهند

 2محاولة 
 النظري والعملي

 ورود فيصل خلف
عمان االهلية 

 الخاصة

 35819 األردن

 2محاولة  20/12/2015
 النظري والعملي

 ورود مرشد كاظم
عمان االهلية 

 9306 االردن الخاصة
09/08/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 نظري   2محاولة  30/09/2019 25122 جورجيا LLCجامعة  وسام حيدر قاسم علي

 النظري والعملي 1محاولة  16/12/2020 1746 االردن االسراء وسام عصام محمد

 عملي فقط 4محاولة  08/03/2018 7959 الهند اجاريا نكرجونا وسام محمد احمد

 النظري والعملي 1محاولة  24/12/2020 1815 االردن االردنية وفاء جبار محارب

 نظري   2محاولة  11/08/2020 9571 االردن االسراء وليد خالد غزاي 

وليد خالد محمود 
 الفياض

 البترا
 النظري والعملي 1محاولة  01/12/2021 50 االردن

 النظري والعملي 1محاولة  19/1/2021 118 االردن عمان االهلية ياسر ريسان ساحر

 نظري 4محاولة  21/05/2017 13323 الهند راجيف غاندي ياسر فاضل عطية

 النظري والعملي 1محاولة  21/01/2019 1414 الهند راجيف غاندي ياسر محي نعمة

 النظري والعملي 1محاولة  17/1/2021 89 االردن البترا ياسر يحيى قاسم
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 النظري والعملي 1محاولة  24/08/2020 10256 االردن االردنية ياسمين سعيد الياس

 النظري والعملي 1محاولة  16/04/2019 9947 االردن البترا حسنياسمين صالح 

ياسمين نعمان عبد هللا 

 جاسم

جامعة العلوم 

والتكنولوجيا 

 2محاولة  31/10/2019 28891 االردن االردنية

 نظري

 نظري   2محاولة  31/08/2020 10637 االردن البترا ياسمين يحيى نايف

 ياسين طه خلف
العلوم التطبيقية 

 1845 االردن الخاصة
29/12/2020 

 النظري والعملي 1محاولة 

 يحيى ابراهيم حسون
العلوم التطبيقية 

 12112 االردن الخاصة
20/09/2020 

 عملي فقط 2محاولة 

 النظري والعملي 1محاولة  29/12/2020 1842 االردن عمان االهلية يحيى حسين علي

يحيى عبد الرزاق 

 عجيل حبيب
 البترا

 3محاولة  22/10/2019 27696 االردن
 نظري

 يوسف احمد حسن
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  01/07/2021 7 االردن الخاصة

يوسف السعيد عبد 
 العزيز

 االسكندرية
 21041 مصر

 نظري  3محاولة  30/08/2016

يوسف سمير عبد 

 العزيز

عمان االهلية 

 6507 االردن الخاصة
09/03/2017 

 النظري والعملي 1 محاولة

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1739 االردن عمان االهلية  يوسف شاكر طالب

يوسف طالب محمد 
 حسين

عمان االهلية 
 الخاصة

 05/10/2015 28864 األردن

 3محاولة 
 نظري

 النظري والعملي 1محاولة  15/12/2020 1741 مصر االسكندرية يونس ابراهيم عباس

 نظري   2محاولة  31/08/2020 10638 االردن فيالدلفيا برهان فخر الدينئاال 

 
 
 


