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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
 امتحان معادلة شهادةلجنة 
 األجنبية الصيدلة 

  39اعالن بخصوص امتحان العملي المتحان المعادلة رقم م / 

 

 22/3/2021 االثنينالوجبة االولى يوم 

 المادة المحاولة البلد الجامعة اسم الطالب
موعد امتحان 

 العملي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ابتهال محمد حسن

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر عين شمس ابراهيم اكرم احمد البقال

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية ابراهيم حسن احمد حسن

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية ابراهيم حميد عبد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ابراهيم خالد ناصر

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة ابراهيم سالم شاحوذ

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ابراهيم سعد زكي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ابراهيم علي محمد

ابراهيم عماد ابراهيم عبد 
 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية هللا

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية ابراهيم محمد ابراهيم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  الهند PUNE ابراهيم محمود حسن

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ابو بكر حمدي سالم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد ابي حميد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد اسامة محمد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي  2محاولة  االردن عمان العربية احمد اسماعيل عسكر

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة احمد بسام حمزة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة احمد حامد عبيد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد حامد مكي

 احمد خضير علي
خاركوف 

 الوطنية للصيدلة

 أوكرانيا

 2محاولة 

 النظري والعملي

 22/3/2021االثنين 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد رائد توفيق

 احمد رعد محمود
العلوم التطبيقية 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية احمد سعد محمد حسين

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية احمد سعيد سالم

 22/3/2021 االثنين النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة احمد سالم حسين

احمد شمس الدين فخري 
 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية احمد شهاب حمد
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 22/3/2021االثنين  عملي فقط 2محاولة  الهند راجيف غاندي احمد صالح حسن 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية علي احمد عبد الجبار خلف

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد عبد الخالق رجب

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد عبد السالم حاتم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية احمد علي حسين الشباني

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد علي كمال

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد فارس حسن

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا احمد قاسم محمد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية احمد قحطان عبد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية احمد ماجد عبد الرضا الغانمي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية احمد محمد خليفة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية احمد محمد سليم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد محمد عبد المجيد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء احمد مهدي كركز

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمد هادي فوزي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية اريج كامل لطيف

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ازل حسين نجم

 22/3/2021االثنين  والعمليالنظري  1محاولة  لبنان بيروت العربية اسامة خالد جمعة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية اسحاق احمد ديلي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء اسحق حامد عبد النبي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا اسراء امير بشارة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اسراء حسين عبد الكريم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اسراء ساالر احمد 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا اسراء عثمان غانم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء اصيل خضر جمال

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة اغصان نبيل رؤوف

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 4محاولة  الهند راجيف غاندي اكرم عامر حاكم

 22/3/2021االثنين  والعمليالنظري  1محاولة  االردن االسراء االء شامل حامد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا االء عز الدين حسين

 االء عماد الدين محمد
مصر للعلوم 
 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر والتكنولوجيا

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا البراء محمد عباس

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا الحسن خالد كامل 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 2محاولة  اوكرانيا بوغوموليتس الحسن علي كاظم

 الحمزة حوشي خلف
عمان االهلية 

 الخاصة

 األردن

 2محاولة 
 النظري والعملي

 22/3/2021االثنين 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء الحوراء جواد كاظم



         
 
 
 
 
 
 

 
 :No  العدد:  

                                                             /       /        :Date  التاريخ :

3 
  

 

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
 امتحان معادلة شهادةلجنة 
 األجنبية الصيدلة 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء الزهراء جواد كاظم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا امجد قصي عبدالمجيد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا امنة ذنون انيس حسين

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا امنة مهدي احمد

 امنية بسام محمود
العلوم التطبيقية 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية امير موز حبيب سبتي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا امير نبيل نشات

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا امين زاهر طاهر

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية ان محمد عبد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا انس مثنى ياسين

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا اوس مثنى ياسين

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي  2محاولة  االردن البترا ايات علي مهدي

 اياد عماد كريم
االهلية عمان 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 اية لطيف يوسف
عمان االهلية 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية اية مجيد كريم

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ايالف حارث حسن

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن اليرموك ايالف عبد الجبار حمد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزرقاء ايالف واثق احمد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي  2محاولة  الصين jilin ايمان فاهم عبد الحسين

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ايمن مهدي فاضل

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ايوب رافع حميد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر عين شمس بارق رسول صاحب

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رياض لطفيبان 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية بتول عبد الهادي حسين

براء سمير سردار خان 
 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا جمعة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية صالحبراء ياسين 

 براق باسم طه عمران 
عجمان للعلوم 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االمارات والتكنولوجيا

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية بسام عبد الكريم عيسى 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عملن االهلية  محمدبشار جهاد 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا بكر احمد عدنان

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية بكر عبد الرحمن عزت

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االمارات الشارقة بالل عمر عبد الرزاق
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 بلقيس سعد محمد
العلوم التطبيقية 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية بهمن خالد عمر محمد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء تبارك عبد االميرارحيمة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية تبارك مثنى محمد

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا تبارك مهند قاسم محمد

تمارة جاسم محمد عبد 

 اللطيف
 البترا

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن

 تمارة رعد حسون
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا تولين محمد غازي

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا تيسير عواد الطيف

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية جنان علي حسين

 حارث خالد طفاح
عمان االهلية 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة حارث طه جميل

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا هشام محمودحارث 

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حذيفة سعد شاكر

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة حذيفة محمد سلمان

 22/3/2021االثنين  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي حسام جليل عمران

 

 

 

 23/3/2021الوجبة الثانية يوم الثالثاء 

 المادة المحاولة البلد الجامعة اسم الطالب
موعد امتحان 

 العملي

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حسام صالح حسين سالم

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حسان محمد عبد هللا حسن  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية حسن احمد حسن زيارة

حسن عبد هللا اسمر 
 السوداني

العلوم التطبيقية 
 الخاصة

 االردن
 النظري والعملي 1محاولة 

23/3/2021الثالثاء   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية سيالنحسن عون 

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا حسين ابراهيم عبادي  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء حسين خليل ابراهيم

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية حسين خماط شواي  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin حسين عبد الكريم خماس
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23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا حسين عصام جاسم  

 حسين علي حسين
العلوم التطبيقية 

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 حسين علي مكي مجيد 
Achary 

Nagarjuna 
 الهند

 النظري والعملي 1محاولة 
23/3/2021الثالثاء   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية حسين محمد علي صاحب

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا حسين معن احمد  

حمزة ذنون حمزة حسن 
 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin حمزة

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin حنين عصام عبد العباس  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة حنين علي محسن

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا كاظم حالوب حوراء  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي  2محاولة  الهند راجيف غاندي حيدر حسين جهاد

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية حيدر سوادي كريم  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا حيدر عباس نصر هللا

 حيدر محمد حسين سلمان 
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
23/3/2021الثالثاء   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط داليا محمد حمزة

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االوسطالشرق  دانية اياد فخري  

دانيه محمد عبد الجبار 
 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن اليرموك جسام 

درة عصام عبد الوهاب 

 حسن
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
23/3/2021الثالثاء   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية ديانا سعد انور 

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية دينا عالء محي الدين  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا دينا فالح حسن

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ذرى عبد الحسن بناي  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء ذو الفقار سعد حسين

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية رافت محمود عبد القادر  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية رانيا احمد محمد وجيه

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا رانية علي جان يارك  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي رائد حسين كاظم

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا رحمة زياد علي  

 رحمة ميثم علي
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة 

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رسل انس ياسين  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء رسل عبد السالم مصلح

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزرقاء عبد الكريم محمودرسل   
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 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي رسول محمد خزعل علي

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا رشا عبد الكريم محمد  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االوسطالشرق  رغد عدنان حمود

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا رغد ليث فاضل  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند Pune رفل بسام محمد امين

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا رفل فاروق مهدي  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االمارات الشارقة  رنا محمد حميد

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا رنا نوزاد جليل  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا رند خالد عبيد

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا احمدرند كريم   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية رند محمد فاضل

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ريام احمد حامد  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية ريام حسين علي ندى

 ريام عائد كوركيس
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
23/3/2021الثالثاء   

 ريم عبده مسعد
مصر للعلوم 

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر والتكنولوجيا

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ريم علي محمد  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية ريم فالح محمد

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ريم محمد نجيب  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية ريم هاشم محمد

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية زبيدة عبد الرزاق عباس  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء زبيدة ميثم جاسم

 زهر تحسين جميل
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
23/3/2021الثالثاء   

 جعفر جابر ابراهيمزهراء 

العلوم 
والتكنولوجيا 

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا زهراء ذنون انيس حسين  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  قرغيزستان اوش زهراء عبد الحسين نعمة

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا زهراء فارس حازم  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا زهراء مثنى كريم

 زهراء محمد حسون
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
23/3/2021الثالثاء   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية احمد زيدانزيد خالد 

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة زيد صباح عبد االمير  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن راجيف غاندي زيد علي حسين 

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية زيدون احمد عبد  
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زين العابدين نمير عبد 
 البترا االمير

 االردن
 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة 

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي زينب حسن جبار  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء زينب علي عبد هللا

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين jilin زينب فاضل كاظم  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية زينب مؤيد محمد

 زينة خالد فيصل
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
23/3/2021الثالثاء   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء سارة خالد سليمان

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر عين شمس سارة زين العابدين قاسم شاكر  

 سارة سالم عبد المهدي
عمان االهلية 

 الخاصة

 األردن

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة 

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا سارة شاكر محمود  

 سارة عبد العظيم صبار
عجمان للعلوم 

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االمارات والتكنولوجيا

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية سارة ماجد شاكر  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا ساري سامر يونان

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا سامر عبد هللا عمارة  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية سبا مظفر محمود

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية سجاد فرج زغير   

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية سجى عبد السالم محمد

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء سدرة خالد طه  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة سعد فيصل عبد الفتاح

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا سعد ممدوح عطا هللا  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة سلطان نوري كركوش

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سمارة بكر عبد الكريم  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا سولين عبد المجيد رؤوف

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية سيدرا محسن محمد  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin سيف حميد حسوني

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية شروق عبد الرزاق صباح  

 شهد اسماعيل ابراهيم
العلوم التطبيقية 

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء شهد باسل كامل  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا شهد خالد عباس جاسم

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط شهد علي حميدي  

 شهد فهر محمد
عمان االهلية 

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية ممتاز خضرشهد   
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 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية صالح مجيد حميد

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء صفاء صباح عبد هللا  

 23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ضاري خميس ذعار

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة طارق زياد حسين صالح  

23/3/2021الثالثاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند سوراشترا  طه ماجد شاكر  

 

 

 

 24/3/2021الوجبة الثالثة يوم االربعاء 

 المادة المحاولة البلد الجامعة اسم الطالب
موعد امتحان 

 العملي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية طيبة عزيز جلوب

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عارف مقداد عز الدين

 عالية مهدي صالح 
عمان االهلية 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن  الخاصة

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عائشة خالد سليمان

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عائشة عادل عثمان

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي  2محاولة  الصين jilin عباس جواد جلوب 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عبد الرحمن حسن علي

 عبد الرحمن خالد صبحي
Acharya 

Nagarjuna 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد الرحمن رافع محمود 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية عبد الرحمن سعدون سبتي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة عبد السالم جمال سمير

عبد السالم نوار علي 
 الجميلي

 مصر طنطا
 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا العزيز سفيان محمدعبد 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة عبد العزيز عمر عصمت

عبد القادر محمد عبد 

 الرزاق
 البترا

 األردن

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي هللا مغيرعبد الكريم خير 

عبد اللطيف لهيب عبد عبد 
 اللطيف

 االردن فيالدلفيا
 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا حاتم فاضل

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية زهير جبرعبد هللا 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عبد هللا صفاء صالح
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 عبد هللا عدي حاتم
العلوم التطبيقية 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة عليعبد هللا عصام 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عبد هللا عماد عبد هللا

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية عبد هللا عمر عبد هللا

عبد هللا محمد حسام 
 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا صديق

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عبد هللا محمد عبد الحميد

عبد المنان محمد عبد 

 الوهاب
 االسراء

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن

 عبد الوهاب محمود عبد
 العزيز

 البترا
 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية عثمان هاشم احمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عذراء اصديفان محمد

عذراء مزاحم عاصي 

 حسين
 البترا

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  سوريا االندلس عالء كاظم لطيف عبد هللا

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عالء محمد ادريس

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية علي احمد عبد الحسين

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي علي احمد فخري

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء علي اكرم عبد الرزاق

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية علي الكرار حيدر سليم

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط علي حسين خليل

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي  2محاولة  الصين Jilin علي حسين علي ناصر

 علي سعد جابر حمزة
عمان االهلية 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا علي سعيد محمد رمزي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي علي سالم علي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا علي صباح حبيب

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin علي صباح عبيد

 علي ظافر موسى هاشم
HUAZHON

G 
 الصين

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي عباس محمد

 24/3/2021االربعاء  والعمليالنظري  1محاولة  االردن االسراء علي عبد الكريم علي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي علي عبد هادي فيصل

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند سوراشترا  علي فخري خضير

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي علي قاسم محمد جاسم

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين Jillin علي الزم علي
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 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا علي لهيب عبد اللطيف

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا علي مازن محمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية علي محمد كريم مجيد

 علي هادي كاظم
Acharya 

Nagarjuna 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عمار ابراهيم عباس

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عمر احمد سعيد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط عمر حافظ عواد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عمر زيد عبد الفتاح

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا عمر سامي بدران

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عمر صالح مهدي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء عمر عارف نواف

 عمر عبد هللا فتحي داوود
العلوم التطبيقية 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عمر فاروق فؤاد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا عمر محمد جاسم

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة عمر معجل عبد هللا

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا فاضلعمر معن 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية عمر يوسف سالم

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء غدير سليم عبد المنعم

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة غزوان محمد حسين علي

 غسان جمال فرحان
العلوم التطبيقية 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخلصة

غفران جمال احمد 
 اسماعيل

الزيتونة 
 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االردنية

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء فاروق عادل كامل

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء فدك صادق جعفر

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا فرح طي حاتم

 فرح لؤي سعيد

الزيتونة 
االردنية 
 24/3/2021االربعاء  والعمليالنظري  1محاولة  االردن الخاصة

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن جدارا فهد ديار قاسم البياتي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء فهد قحطان عطلة

 فيصل حمد خليفة
العلوم التطبيقية 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية قتادة كمال محمد

 قثم مهدي محسن

ACHARYA 
NAGARJU

NA 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند 
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 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا قمر هاشم مهدي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية كارولين ادمون ادم

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية كرار مؤيد ماجد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية الرا زياد صالح

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة ليث غازي عبد الفتاح

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي ليث فاضل محمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية لينا مؤيد هادي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن العربيةعمان  مجد رضوان احمد

 محسن محمد عبد علي
HUAZHON

G 
 الصين

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة 

محسن مصطفى محمد 

 حسن
Huazhong 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد ابراهيم محمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية محمد احمد حميد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  امريكا اوهايو للدومينيك  محمد احمد علي

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند راجيف غاندي محمد الحسن فخري محمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد امين فؤاد صالح

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد باسل عبد الرزاق

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الصين Jilin محمد تقي خضر 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية جعفر سواديمحمد 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمد خضير عباس

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة محمد رافع عبد الحميد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد رجب  محمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية محمد سبتي محمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد سليم نجم

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  مصر السويس محمد عادل كاطع

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية محمد عبد الغني خلف

 محمد عبد الكريم محيبس
عمان االهلية 

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة

 24/3/2021االربعاء  والعمليالنظري  1محاولة  االردن الشرق االوسط محمد عبد الناصر محمد

 24/3/2021االربعاء  النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد عبد الوهاب ابراهيم

 

 

 25/3/2021الوجبة الرابعة يوم الخميس 

 المادة المحاولة البلد الجامعة اسم الطالب
موعد امتحان 

 العملي
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 محمد عبد علي حمزة
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 محمد عرفان محمد
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 االردن االسراء محمد علي سالم حميد 
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 االردن االسراء محمد غازي محيي
 والعمليالنظري  1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 العثمانية محمد غالب علي
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد فرج احمد
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء محمد فالح جاسم 
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عرموطمحمد فالح 
الخميس 

25/3/2021 

 االردن الشرق االوسط محمد قاسم محمد العبيدي
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

محمد مصطفى احمد 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية شويخ

الخميس 
25/3/2021 

 غاندي راجيف محمد موسى حسين
 عملي فقط 3محاولة  الهند

الخميس 
25/3/2021 

 االردن البترا محمد نبيل جمعة
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا محمد نبيل هاشم
الخميس 

25/3/2021 

محمد هاشم محمود 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا الزرقي

الخميس 
25/3/2021 

 االردن الزيتونة محمود ثائر شاكر
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا محمود هاني هاشم
الخميس 

25/3/2021 

 االردن فيالدلفيا محمود هشام محمود
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 الهند راجيف غاندي احمدمرتضى علي 
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية مرتضى لفتة مطرود
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية مروان قاسم عبد الواحد
الخميس 

25/3/2021 

 مروة حاتم شريف
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 مروة غسان فتحي

SAM 

HIGGINBOT

TOM 

UNIVERSITY النظري والعملي 1محاولة  الهند 
الخميس 

25/3/2021 
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 البترا مريام بسام سامي
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 

مريم ارول بهاء الدين 
 النظري والعملي 1 محاولة تركيا EGE سعيد 

الخميس 
25/3/2021 

 البترا مريم رعد عبد الهادي
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 

 مريم عباس عبد
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 الهند العثمانية مريم فخري علي
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الشرق االوسط مريم محمد حازم
الخميس 

25/3/2021 

مصطفى احمد محمد 
 امين

 االردن فيالدلفيا
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 راجيف غاندي مصطفى اسماعيل داود
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

الخميس 
25/3/2021 

 حميد منسيمصطفى 
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 االردن الزيتونة مصطفى ضياء بكر
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 راجيف غاندي مصطفى عامر مدحت
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

الخميس 
25/3/2021 

 البترا مصطفى عامر يوسف 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 

مصطفى عبد الكريم عبد 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا الوهاب

الخميس 
25/3/2021 

 راجيف غاندي مصطفى عبد هللا حومد
 النظري والعملي 1محاولة  الهند

الخميس 
25/3/2021 

 االردن االسراء مصطفى عدنان عبد هللا
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 االردن البترا  مصطفى عصام كريم
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 فيالدلفيا مصطفى علي خلف
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا مصطفى علي منعم
الخميس 

25/3/2021 

 مصطفى عمار علي 
Achary 

Nagarjuna 
 الهند

 النظري والعملي 1محاولة 
الخميس 

25/3/2021 

مصطفى عوف عبد 
 الرحمن

 الجامعة االردنية
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية مصطفى غانم يحيى
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  سوريا جامعة االندلس مصطفى فنجان موسى
الخميس 

25/3/2021 

 البترا مصطفى كمال غني
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 
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مصطفى محمد فتاح 
 جميل 

Achary 
Nagarjuna 

 الهند
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 مصطفى نادر محمد علي 
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية مصطفى نازك لهمود
الخميس 

25/3/2021 

 مصطفى نزار استقالل 
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية مصطفى هالل عباس
الخميس 

25/3/2021 

 االردن فالديفيا معاذ وليد خليل
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 االردن االسراء معن فالح حسين
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 االردن العربيةعمان  مكارم سعد محمود
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 مالذ محسن جاسم
عجمان للعلوم 

 النظري والعملي 1محاولة  االمارات والتكنولوجيا 
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان العربية منار محمد عبد الهادي
الخميس 

25/3/2021 

منار هاني عبد االمير 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية العامري

الخميس 
25/3/2021 

 منتظر حيدر عبود 
خواجونغ للعلوم 

 والتكنولوجية
 الصين

 النظري والعملي 1محاولة 
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مهدي حسين عبد علي
الخميس 

25/3/2021 

مهدي فتحي عبد 
 الصاحب

 االردن الزيتونة
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

مهند عبد الناصر عبد 
 النظري والعملي 1محاولة  مصر القاهرة الرزاق

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن فيالدلفيا مؤمن صباح جميل
الخميس 

25/3/2021 

 مي ابراهيم حسن
العلوم التطبيقية 

 الخاصة
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
الخميس 

25/3/2021 

 االسراء ميثم ابراهيم خلف
 االردن

 النظري والعملي 1محاولة 
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ميرنا ماجد عبد هللا
الخميس 

25/3/2021 

ميس الريم مفيد محي 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية الدين

الخميس 
25/3/2021 

 ميس بسام عبد الخالق
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 االردن عمان االهلية ميس حسين حسن
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

الخميس  النظري والعملي 1محاولة  االردنالعلوم التطبيقية  مينا مازن احمد
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 25/3/2021 الخاصة

 عمان االهلية ندى علي عيد
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 

 االردن عمان االهلية ندى قاسم محمد
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء نور احمد صالح
الخميس 

25/3/2021 

نور الحسين سعد عبد 
 االسراء المي

 االردن
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

نور الحسين عبد الخالق 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية محسن

الخميس 
25/3/2021 

 نور صبحي عبد هللا
National 

University of 

Pharmacy والعمليالنظري  1محاولة  اوكرانيا 
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الزرقاء نور صبحي محمود جاسم 
الخميس 

25/3/2021 

 نور عامر مرتضى
عمان االهلية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

العلوم التطبيقية  نور عدنان رضا

 الخاصة

 األردن

 النظري والعملي 1محاولة 
الخميس 

25/3/2021 

 مصر االسكندرية نور عماد كاظم حسين
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  الهند العثمانية نور مهند عيسى
الخميس 

25/3/2021 

 االردن البترا نورا باسم جاسم
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 االردن عمان العربية نورين منهل عبود
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 الصين Huazhong هاجر حيدر عبود
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 دبي للصيدلة للبنات هاجر عبد الباري حمودي
 النظري والعملي 1محاولة  االمارات

الخميس 
25/3/2021 

 huazhong هاشم حسن هاشم ياسين
 النظري والعملي 1محاولة  الصين

الخميس 
25/3/2021 

 البترا هالة رياض احمد
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء هبة احسان محمد
الخميس 

25/3/2021 

 االسراء هبة باسل جبار
 النظري والعملي 1محاولة  االردن

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا هبة طالب عبد الكريم
الخميس 

25/3/2021 

 العلوم والتكنولوجيا هدى خليل ابراهيم
 النظري والعملي 1محاولة  اليمن

الخميس 
25/3/2021 

هديل باسل جبار عبد 
 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء الكريم

الخميس 
25/3/2021 
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 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية هريم نوزاد عبد هللا كريم
الخميس 

25/3/2021 

 االردن االسراء هند مجيد محمد
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية هيا احسان نعمان
الخميس 

25/3/2021 

 ورود مرشد كاظم
االهلية عمان 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن االسراء وسام عصام محمد
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية وسام فرهود فليح حسن
الخميس 

25/3/2021 

 االردن االردنية وفاء جبار محارب
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا وليد خالد محمود الفياض
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية ياسر ريسان ساجر
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن البترا ياسر يحيى قاسم
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الزيتونة االردنية ياسمين صباح صالح
الخميس 

25/3/2021 

 ياسين طه خلف
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 يحيى ابراهيم حسون
العلوم التطبيقية 

 عملي فقط 2محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 االردن عمان االهلية يحيى حسين علي
 النظري والعملي 1محاولة 

الخميس 
25/3/2021 

 يوسف احمد حسن
العلوم التطبيقية 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن الخاصة
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية  يوسف شاكر طالب
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  االردن عمان االهلية عبد شهاب شهاب يوسف
الخميس 

25/3/2021 

 النظري والعملي 1محاولة  مصر االسكندرية يونس ابراهيم عباس
الخميس 

25/3/2021 
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