
 

 

 

 

 

 إعالن

 

العراقية غير  الطبية  المجموعة  طلبة                                                                       إلى 

    

البعثات   قسم  من  الجامعية(  )األوامر  يستلموا  لم  الذين  أدناه،  أسمائهم  المدرجة  الطلبة  على 

والعالقات الثقافية/ معادلة الشهادات يتوجب عليهم مراجعة كليات الطب العام واألسنان والصيدلة  

الجامعة   مراجعة  دون  األصلية  النسخة  مع  البكالوريوس  شهادة  من  نسخة  معهم  مستصحبين 

ما مؤشر إزاء كل منهم كون أوامرهم الجامعية قد أرسلت للكليات المذكورة عبر البريد    وحسب

األعداد                                                           ذات  الجامعية  أوامرنا  بموجب  اإللكتروني 

                            

 
 

 27/12/2020في  1819ث/األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع 

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 جامعة القاهرة/ مصر  الطب والجراحة  ُمخلد محمد عبد الحسن  1

 جامعة الزيتونة األردنية/ األردن  صيدلة  أحمد سالم حسين     2

 

 

 27/12/2020في  1820األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 الجامعة والدولة المانحة للشهادة   التخصص  األسم  ت

 جامعة اإلسراء/ األردن  صيدلة  سدرة خالد طه  1

 ج. اإلسراء/ األردن  صيدلة  عمر عارف نواف 2

 ج. العلوم التطبيقية الخاصة/ األردن  صيدلة  أحمد رعد محمود  3

 ج. اإلسراء,عمان األهلية والزرقاء/ األردن  صيدلة  أيمن مهدي فاضل 4

 ج. عمان األهلية واألردنية/ األردن                                                                                      صيدلة  فرقان نصيف جاسم  5

 ج. عمان األهلية والعلوم التطبيقية الخاصة صيدلة  أسحاق أحمد ديلي  6

 ج. العثمانية/ الهند  صيدلة  حسين مجيد أحمد  7

 ج. عمان األهلية والزرقاء/ األردن    صيدلة  محمد مصطفى أحمد  8

 ج. البترا/ األردن  صيدلة  ريم علي محمد  9

 

 

 قائمة بأسماء الطلبة الُمتقدمين للمعادلة  في كليةالصيدلة/ جامعة بغداد 

 

 24/12/2020في  1815األسماء أدناه اُرسلت لكلية الصيدلة بموجب األمر الجامعي ع ث/

 الجامعة والدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 جامعة البترا/ األردن  صيدلة  زين العابدين نمير عبد األمير  1

 جامعة الزيتونة/ األردن  صيدلة  أغصان نبيل رؤوف 2

 جامعة جيلين/ الصين  صيدلة  محمد سعد حازم  3

 وفيالدلفيا/ األردن جامعتي البترا  صيدلة  محمد نبيل جمعة 4

 روسيا صيدلة  عبد هللا يحيى يوسف 5

 ج. فيالدلفيا/ األردن  صيدلة  رنين حيدر طالب  6



 ج. مانيبال/ الهند  صيدلة  حسين عالء عبد عون 7

 ج. اليرموك/ األردن  صيدلة  إيالف عبد الجبار حمد  8

 ج. األردنية/ األردن  صيدلة  وفاء جبار محارب  8

 ج. الشرق األوسط/ صيدلة صيدلة  خليلعلي حسين  9

 جامعتي البترا والشرق األوسط/ األردن  صيدلة  نورا باسم جاسم  10

 ج. فيالدلفيا/ األردن  صيدلة  سعد ممدوح عطا هللا  11

 ج. جيلين/ الصين  صيدلة  سيف حميد حسوني  12

 ج. فيالدلفيا/ األردن  صيدلة  مصطفى علي خلف 13

 ج. العلوم التطبيقية الخاصة/ األردن  صيدلة  فيصل حمد خليفه 14

 ج. السويس/ مصر صيدلة  محمد عادل كاطع  15

 ج. العلوم التطبيقية الخاصة/ األردن  صيدلة  ريام عائد كوركيس  16

 ج. فيالدلفيا/ األردن  صيدلة  عبد العزيز سفيان محمد  17

 ج. اإلسراء/ األردن  صيدلة  شهد باسل كامل  18

 ج. البترا/ األردن  صيدلة  كريم رغد ستار  19

 ج. اإلسراء/ األردن  صيدلة  بان رياض لطفي 20

 ج. عمان األهلية/ األردن  صيدلة  حسين خماط شواي  21

 جامعتي عمان العربية والزرقاء/ األردن  صيدلة  مكارم سعد محمود  22

 ج. البترا/ األردن  صيدلة  تولين محمد غازي 23

 الشرق األوسط/ األردن ج.  صيدلة  شهد علي حميدي  24

 ج. األردنية/ األردن  صيدلة  ريم فالح محمد 25

 

 

 

                    

 20/12/2020في  1764األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

          

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 جامعة القاهرة/ مصر  طب عام  محمد باسم محمد  1

جامعتي عمان األهلية والعلوم   صيدلة  حسين حسن ميس  2

 والتكنولوجيا األردنية/ األردن 

 جامعة عمان العربية/ اإلردن  صيدلة  ريام حسين علي  3

 

 

                           

                   16/12/2020في  1745األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

ج. عمان األهلية والجامعة   صيدلة  منار هاني عبد األمير  1

 األمريكية في مادبا/ األردن 

ج. عمان العربية وعمان  صيدلة  عمار جمعه خضر 2

 األهلية وفيالدلفيا/ األردن 

 ج. دمشق/ سوريا  صيدلة  قحطان عدنان عكال  3

ج. فيالدلفيا وعمان العربية/   صيدلة  سامر عبد هللا عماره  4

 األردن 

 

 

 15/12/2020في  1735األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 مصر طب أسنان  عثمان خالد حمادي   1



 مصر طب أسنان  شهاب أحمد حمد  2

 مصر طب أسنان  ياسر نوار علي 3

 اإلمارات العربية المتحدة  طب أسنان  شهد أيسر ذنون  4

 سوريا طب أسنان  عباس رضا صالح  5

 جورجيا طب أسنان  رؤى اياد سعيد  6

 جورجيا طب أسنان  عمر أياد سعيد  7

 مصر طب أسنان  خليلعمر حازم  8

 مصر طب أسنان  قتيبة سعدي محمد  9

 

 

 

 13/12/2020في  1717األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 مصر طب أسنان  منتظر كريم بدر   1

 مصر طب أسنان  محمد عامر فالح 2

 مصر طب أسنان  أحمد شهاب أحمد  3

 جورجيا طب أسنان  سيف مهند شهاب  4

 جورجيا طب أسنان  النة مهند شهاب  5

 

 

 

 قائمة بأسماء الطلبة الُمتقدمين للمعادلة  في كليتي الطب العام والصيدلة/ جامعة بغداد 

 15/12/2020في  1741األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 للشهادة الدولة المانحة  التخصص  األسم  ت

 الجامعة األردنية/ األردن  طب عام   رند رافد محي الدين   1

 الجامعة األردنية/ األردن  طب عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     محمد ضياء عبد                                                                                                                 2

 ج. رأس الخيمة/ اإلمارات  طب عام   عبد اللطيف  محمد عامر 3

 ج.جيلين/ الصين  صيدلة  ذو الفقار عبد الرحمن خماس  4

 ج. سوراشترا/ الهند  صيدلة  طه ماجد شاكر 5

 ج. سوراشترا/الهند   صيدلة  علي فخري خضير  6

 ج. عين شمس/ مصر صيدلة  بارق رسول صاحب 7

 جيلين/ الصين ج.  صيدلة  عبد هللا عصام عبد هللا  8

 ج. اإلسراء/ األردن  صيدلة  ميثم إبراهيم خلف  9

 ج. الشارقة/ اإلمارات  صيدلة  آية علي جمال  10

 ج.اإلسكندرية/ مصر  صيدلة  يونس إبراهيم عباس  11

 ج.عمان األهلية/ األردن  صيدلة  زينب مؤيد محمد 12

 ج. البترا/ األردن  صيدلة  محمد نبيل هاشم 13

 د. طنطا/ مصر  صيدلة  الغني جاسم زيد عبد  14

جامعات اإلسراء, عمان األهلية  صيدلة  علي عبد الكريم علي 15

 وفيالدلفيا/ األردن 

 ج. فيالدلفيا/ األردن  صيدلة  علي لهيب عبد اللطيف   16

 ج. البترا/ األردن  صيدلة  فرح طي حاتم 17

 الصين  /Hust صيدلة  محسن محمد عبد علي   18

 ج. طنطا/ مصر صيدلة  هللا جعفر موسى عبد   19

 ج. الشارقة/ اإلمارات  صيدلة  بالل عمر عبد الرزاق  20

 كلية بي للصيدلة/ اإلمارات  صيدلة  فرح جبار علي  21

 

 



 

 

 

 قائمة بأسماء الطلبة الُمتقدمين للمعادلة 

 13/12/2020في  1718األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 الدولة المانحة  التخصص  اإلسم  ت

 جامعة البترا/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  رشا عبد الكريم محمد  1

جامعتي اإلسراء وعمان العربية   بكالوريوس/ صيدلة  عمر أحمد سعيد 2

 األردن 

 ج. اإلسراء/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  إيالف حارث حسن  3

 فيالدلفيا/ األردنج.  بكالوريوس/ صيدلة  مصطفى أحمد محمد 4

 ج. اإلسراء/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  مصطفى عدنان عبد هللا 5

 ج. فيالدلفيا/ األردن بكالوريوس/ صيدلة  عمر زيد عبد الفتاح 6

 ج. عمان األهلية/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  محمد جعفر سوادي  7

 فيالدلفيا/ األردنج.  بكالوريوس/ صيدلة  سارة شاكر محمود  8

 ج. فيالدلفيا/ األرن بكالوريوس/ صيدلة  أمين زاهر طاهر  9

 ج. البترا/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  إبراهيم سعد زكي  10

 ج. البترا/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  إيالف يوسف شحاذة 11

 األردن ج. الزيتونة األردنية/  بكالوريوس/ صيدلة  مهدي فتحي عبد الصاحب 12

 ج. عمان األهلية بكالوريوس/ صيدلة  اُسامة سرحان غانم  13

 ج. الشرق األوسط/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  دانيا أياد فخري 14

 ج. الشرق األوسط/ األردن  بكالوريوس/ صيدلة  رغد عدنان حمود  15

 

 

 

 

 قائمة بأسماء الطلبة الُمتقدمين للمعادلة 

 15/12/2020في  1738بموجب األمر الجامعي ع ث/األسماء أدناه اُرسلت 

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 الهند صيدلة  أحمد عبد الحسين هارون  1

 مصر  صيدلة  نورس نبهان فائق  2

 األردن  صيدلة  رانيا أحمد محمد  3

 الهند صيدلة  زينب حسن جبار 4

 الصين  صيدلة  زينب عبد الخالق جهان  5

 األردن  صيدلة  جمال أحمد ريام  6

 الهند صيدلة  مريم فخري علي  7

 الهند صيدلة  مرتضى علي أحمد  8

 األردن  الصيدلة  مهند محمد علي  9

 األردن  الصيدلة  عمر فاروق فؤاد 10

 الهند الصيدلة  إبراهيم حميد عبد 11

 االردن  الصيدلة  علي الكرار حيدر سليم  12

 األردن  الصيدلة  الوهاب مصطفى عبد الكريم عبد  13

 األردن  الصيدلة  حيدر سوادي كريم  14

 األردن  الصيدلة  محمد سبتي محمد  15

 مصر  الصيدلة  عبد السالم نوار علي  16

 األردن  الصيدلة  غدير سليم عبد المنعم  17

 األردن  الصيدلة  قمر هاشم مهدي 18

 الهند الصيدلة  بادي جعفر يوده  19



 األردن  الصيدلة  الديندينا عالء محي  20

 

 

 

 

 قائمة بأسماء الطلبة الُمتقدمين للمعادلة 

 15/12/2020في  1740األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 الجامعة والدولة المانحة التخصص  األسم  ت

 جامعة اإلسراء/ األردن  صيدلة  زبيدة ميثم جاسم 1

 البترا واإلسراء/ األردن جامعتي  صيدلة  ذرى عبد الحسن بناي  2

 جامعتي عمان العربية والزرقاء/ األردن  صيدلة  أريج كامل لطيف 3

 جامعة فيالدليفا/ األردن صيدلة  محمود هشام محمود  4

 جامعتي الشرق األوسط والعلوم التطبيقية الخاصة  صيدلة   محمد قاسم محمد  5

 التطبيقية الخاصة جامعة العلوم  صيدلة  تماره رعد حسون  6

جامع اإلسراء/ أردن وجامعة طهران للعلوم الطبية/   صيدلة  معن فالح حسين  7

 إيران

 جامعة البترا/ األردن  صيدلة  علي عباس محمد  8

 جامعتي اإلسراء وعمان العربية/ األردن  صيدلة  علي أكرم عبد الرزاق  9

 والزيتونة/ األردنجامعتي البترا  صيدلة  حسين إبراهيم عبادي 10

 جامعة عمان األهلية/ األردن  صيدلة  ديانا سعد أنور  11

 جامعة عمان األهلية/ األردن  صيدلة  تبارك مثنى محمد 12

 جامعة عمان األهلية/ األردن  صيدلة  ُزبيدة عبد الرزاق عباس  13

 جامعتي البترا وفيالدلفيا/ األردن صيدلة  أزل حسين نجم  14

 جامعتي بترا والزيتونة/ األردن صيدلة  عبد المجيدأمجد قصي  15

 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة/ األردن صيدلة  حيدر محمد حسين  16

 جامعتي اإلسراء وفيالدلفيا/ األردن  صيدلة  هديل باسل جبار 17

 جامعة البترا/ األردن  صيدلة  ريام أحمد حامد  18

 األهليةجامعة عمان  صيدلة  كرار مؤيد ماجد  19

 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة/ األردن صيدلة  حسن عبد هللا أسمر 20

 جامعتي عمان األهلية واألردنية/ األردن  صيدلة  ندى قاسم محمد  21

 الجامعة األردنية/ األردن  صيدلة  ريم هاشم محمد  22

 جامعة البترا/ األردن  صيدلة  حوراء كاظم حالوب  23

 جامعة عمان األهلية/ األردن  صيدلة  عمر صالح مهدي 24

 جامعة البترا/ األردن  صيدلة    علي مازم محمد          25

 جامعتي البترا والزيتونة/ األردن صيدلة  أحمد حامد مكي  26

 جامعة اإلسراء/ األردن  صيدلة  ساري خاشع شاكر 27

 

 

 

 

 قائمة بأسماء الطلبة الُمتقدمين للمعادلة 

 15/12/2020في  1737اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/األسماء أدناه  

 الدولة المانحة  التخصص  اإلسم   ت

 جورجيا طب أسنان  محمد صالح عبد هللا 1

 روسيا طب أسنان  عمار شامل سعدون  2

 سوريا طب أسنان  رؤى ضياء مجيد 3

 جورجيا طب أسنان  مصطفى هاني عبد الحسين 4

 جورجيا طب أسنان  حسين سعد بهاء   5



 اوكرانيا  طب أسنان  عبد الرحمن مولود فتحي 6

 جورجيا طب أسنان  محمد علي حس هللا  7

 أوكرانيا  طب أسنان  ذو الفقار محمود علي 8

 

 

 

 

 

 

 2020/ 24/12في 1813األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 والدولة المانحة للشهادةالجامعة  التخصص  األسم   ت

 جامعة جنوب الوادي/ مصر  طب األسنان  قُتيبة ثائر حامد 1

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  ميس عبد الكريم محمد  2

 

 

 27/12/2020في  1821األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر الجامعي ع ث/

 كليات طب األسنان في الجامعات العراقية قائمة بأسماء الطلبة الُمتقدمين إلكمال سنة تدريبية  في 

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب أسنان  أحمد باقر محسن   1

 جامعة راجيف غاندي/ الهند  طب أسنان  أحمد عدي عبد الحسن  2

 جامعة فينيسيا/ اُكرانيا  طب أسنان  مي عبد الكريم جاسم  3

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب أسنان  سليم أمير موفق  4

 جامعة/ جورجيا/ جورجيا  طب أسنان  حيدر جعفر عبد الحسين  5

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  ضياء حيدر ضياء 6

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  مصطفى سمير وحيد  7

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  نور الدين رائد صالح   8

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  إبراهيم هالل عبد الحميد  9

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  علي حسن خلف  10

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  أحمد قيس عباس   11

 جامعة جورجيا/ جورجيا  طب األسنان  أنمار خالد نصر 12

 

 

 

 

 20/12/2020في  1764الجامعي ع ث/األسماء أدناه اُرسلت بموجب األمر 

 الدولة المانحة للشهادة  التخصص  األسم  ت

 جامعة القاهرة/ مصر  طب عام  محمد باسم محمد  1

جامعتي عمان األهلية والعلوم   صيدلة  ميس حسين حسن  2

 والتكنولوجيا األردنية/ األردن 

 جامعة عجمان العربية/ اإلمارات  صيدلة  ريام حسين علي  3
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