
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

1994-1993جيد جدا80.932ذآربشير محمد جعفر11

1994-1993جيد جدا80.102ذآرعلي محمد حميد22

1994-1993جيد79.096ذآرعمر طه تايه33

1994-1993جيد78.997ذآرمازن جالل حمدي44

1994-1993جيد78.558ذآراحمد طارق حياوي55

1994-1993جيد77.091ذآررعد عبد الهادي عبد الغني66

1994-1993جيد77.084انثىبان اياد محمد77

1994-1993جيد76.627انثىرغد عبد الرزاق88

1994-1993جيد76.439ذآرعمار آاظم حيدر99

1994-1993جيد75.979انثىجاآلين عيسى حنا1010

1994-1993جيد75.837ذآرياسر وجيه محمد سعيد1111

1994-1993جيد75.835انثىاسيل حكمت محمد1212

1994-1993جيد75.758ذآرهيثم داخل محسن1313

1994-1993جيد75.619انثىزينب محمد حسين1414

1994-1993جيد75.269انثىبريهان صالح الدين جالل1515

1994-1993جيد74.933ذآرعبد المنعم سلمان مدلول1616

1994-1993جيد74.929انثىعبير محمد حسين1717

1994-1993جيد74.909ذآراحمد هاشم حسين1818

1994-1993جيد74.576ذآراحمد صبري فارس1919

1994-1993جيد74.409انثىالحان احمد قاسم2020

1994-1993جيد74.181انثىايمان فاضل حسين2121

1994-1993جيد74.059ذآرعلي صالح عبد االمير2222

1994-1993جيد73.975انثىدعد قيس آامل2323

1994-1993جيد73.642انثىاسراء عدنان شوقي2424

1994-1993جيد73.471انثىنمير حسين علي2525

1994-1993جيد73.453ذآرعمار عبد الحميد مصطفى2626

1994-1993جيد73.325انثىرونق آريم رضا2727

1994-1993جيد73.258ذآرعالء محمد امين2828

1994-1993جيد73.217انثىسرى عبد الحليم نعمان2929

1994-1993جيد72.920انثىاروى عبد الخالق علي3030

1994-1993جيد72.883ذآرفراس صدام عكلة3131

1994-1993جيد72.864انثىمنتهى شعالن ميهان3232

1994-1993جيد72.840ذآرنذير عبد المجيد رشيد3333

1994-1993جيد72.765ذآرثروت عبد اهللا ماجد3434

1994-1993جيد72.703انثىلينا عبد القادر ابراهيم3535

1994-1993جيد72.520انثىفاطمة عدنان حسين3636

1994-1993جيد72.406انثىلمى فاضل حجاز3737

1994-1993جيد72.331انثىسحر نجم عبد اهللا3838

تسلسل خريجي آلية طب االسنان
1993-1994

الدور االول ٣٠/٦/١٩٩٤



1994-1993جيد72.301انثىسرمد جمال بطرس3939

1994-1993جيد72.085انثىعلياء محسن علي4040

1994-1993جيد72.044انثىالنا عمر رشيد4141

1994-1993جيد71.922ذآرخالد طالب بندر4242

1994-1993جيد71.745انثىديمة سمير مجيد4343

1994-1993جيد71.734ذآرشعالن محمد عادل4444

1994-1993جيد71.513ذآرمحمد هدام محسن4545

1994-1993جيد71.499انثىوعد بهنام وديع4646

1994-1993جيد71.448ذآرراضي سدخان آاظم4747

1994-1993جيد71.355انثىايناس عبود آاطع4848

1994-1993جيد71.351انثىميسر احمد محمد حسن4949

1994-1993جيد70.947ذآرصالح جوقي جاثي5050

1994-1993جيد70.817انثىداليا قباد طاهر5151

1994-1993جيد70.563ذآرهاني جالل سعيد5252

1994-1993جيد70.470انثىسؤدد زاهر شاآر5353

1994-1993جيد70.464انثىشيرين سرمد فخري5454

1994-1993جيد70.345انثىزينب عبد الرسول5555

1994-1993جيد70.192انثىنازك محمد ابراهيم5656

1994-1993جيد70.016انثىدالل سالم فوزي5757

1994-1993متوسط69.989ذآرظافر جالل بطرس5858

1994-1993متوسط69.948ذآرياسر صالح شاآر5959

1994-1993متوسط69.891ذآرعمار عبد الستار رشيد6060

1994-1993متوسط69.718انثىسهير آامل احمد6161

1994-1993متوسط69.687ذآرعباس نعمة لفتة6262

1994-1993متوسط69.629انثىعفراء حسن علي6363

1994-1993متوسط69.185ذآربسام افرام حسن6464

1994-1993متوسط68.991انثىاسيل عادل حنوش6565

1994-1993متوسط68.924انثىشفق عزيز مصطفى6666

1994-1993متوسط68.923ذآرفاني يدوارت يفيازار6767

1994-1993متوسط68.916انثىدنيا وديع سبع6868

1994-1993متوسط68.692انثىصبا صادق عبد الرسول6969

1994-1993متوسط68.678ذآرباسم علي قاسم7070

1994-1993متوسط68.581انثىندى جعفر محمد حسن7171

1994-1993متوسط68.532انثىزينب عطية خلف7272

1994-1993متوسط68.454انثىعبير جاسر ابراهيم7373

1994-1993متوسط68.348انثىسناء مجيد عبد7474

1994-1993متوسط68.326انثىمنى جبار زيادة7575

1994-1993متوسط68.291ذآرمازن سعدون حمادي7676

1994-1993متوسط68.134انثىنعمت رشيد ابراهيم7777

1994-1993متوسط68.052ذآرعبد السالم توفيق صالح7878

1994-1993متوسط68.038انثىقيسة جاسم محمد7979

1994-1993متوسط68.035انثىصبا سمير عبد الستار8080



1994-1993متوسط67.992ذآرخليل سليمان خليل8181

1994-1993متوسط67.939ذآرحسن عبد الرحيم آريم8282

1994-1993متوسط67.936انثىغادة طالب ابراهيم8383

1994-1993متوسط67.865انثىنبيلة عبد الحميد حسين8484

1994-1993متوسط67.608ذآرعبد الحكيم احمد8585

1994-1993متوسط67.547انثىاالء عدنان عبد المحسن8686

1994-1993متوسط67.489ذآرحامد قاسم محمد8787

1994-1993متوسط67.484انثىطيف آاظم عباس8888

1994-1993متوسط67.057ذآرسعد متي نعوم8989

1994-1993متوسط67.039ذآرزيد محمد رمزي9090

1994-1993متوسط67.014انثىشروق شاآر عبد الرزاق9191

1994-1993متوسط66.943انثىعلي نعيم عبد النبي9292

1994-1993متوسط66.888ذآراحمد آاظم دوحي9393

1994-1993متوسط66.852ذآرعادل احمد انور9494

1994-1993متوسط66.820انثىبلسم فائز بهجت9595

1994-1993متوسط66.599انثىهيفاء صالح عباس9696

1994-1993متوسط66.478ذآرعدنان موسى زامل9797

1994-1993متوسط66.436انثىسوزان احمد يوسف9898

1994-1993متوسط66.429ذآرعلي ثابت سليمان9999

1994-1993متوسط66.399ذآرعبد الكريم عبد علي100100

1994-1993متوسط66.388ذآراياد فتاح مرعي101101

1994-1993متوسط66.293انثىزينب يعقوب يوسف102102

1994-1993متوسط66.253انثىسهاد طالب حمود103103

1994-1993متوسط66.200ذآرسامر جورج يوسف104104

1994-1993متوسط66.182ذآرمحمد هشام رشيد105105

1994-1993متوسط66.065انثىشيماء ثامر محمد106106

1994-1993متوسط65.862ذآرعالء آامل محسن107107

1994-1993متوسط65.821ذآرمحمد خالد مكي108108

1994-1993متوسط65.808انثىبان عبد الخالق109109

1994-1993متوسط65.719ذآرفراس حميد عبد االئمة110110

1994-1993متوسط65.593انثىاالء مردان فيصل111111

1994-1993متوسط65.415انثىخلود ابراهيم عارف112112

1994-1993متوسط65.369انثىابتهال سالم طه113113

1994-1993متوسط65.168انثىهدى صباح جعفر114114

1994-1993متوسط65.095ذآرصالح جاسم محسن115115

1994-1993متوسط65.085انثىمها داوود حنا116116

1994-1993متوسط65.040انثىزينة ادمون فتح اهللا117117

1994-1993متوسط64.989انثىشروق عبد العزيز عبد الحسين118118

1994-1993متوسط64.565انثىسهام جبر آاطع119119

1994-1993متوسط64.417ذآرحيدر آريم رضا120120

1994-1993متوسط64.081انثىشهلة يحيى صالح121121

1994-1993متوسط64.025انثىعبلة خالد عيسى122122



1994-1993متوسط63.912ذآرليث جميل يعقوب123123

1994-1993متوسط63.902انثىاسيل غازي سليمان124124

1994-1993متوسط63.721ذآرفراس بهجت الياس125125

1994-1993متوسط63.615انثىسحر فاضل عبد الواحد126126

1994-1993متوسط63.549ذآرقيس يونس توما127127

1994-1993متوسط63.223انثىسندس علي آامل128128

1994-1993متوسط63.219انثىامل بزيبز محروش129129

1994-1993متوسط63.129انثىاسيل خلف نائف130130

1994-1993متوسط63.113ذآروسام صفاء رشيد131131

1994-1993متوسط63.027انثىهناء رحيم فهد132132

1994-1993متوسط63.018انثىرنا علي جاسم133133

1994-1993متوسط62.902انثىسناء محمد حسين134134

1994-1993متوسط62.817ذآررعد نعمة دايم135135

1994-1993متوسط62.656ذآرعادل سالم جابر136136

1994-1993متوسط62.574ذآربهاء عبد الرزاق جري137137

1994-1993متوسط62.468ذآرذو الفقار غالي حميد138138

1994-1993متوسط62.335ذآرعلي عبد الزهرة فليح139139

1994-1993متوسط62.253انثىدعد اسعد غوثاني140140

1994-1993متوسط62.247ذآريحيى عبد علي141141

1994-1993متوسط61.921ذآروليد مهدي عبد االمير142142

1994-1993متوسط61.881ذآرمحمد سامي محمد صالح143143

1994-1993متوسط61.880ذآرثعبان جاسم حسين144144

1994-1993متوسط61.875انثىهبة خالد عبد الحميد145145

1994-1993متوسط61.832ذآراسعد علوان سعدون146146

1994-1993متوسط61.436انثىيسرى عبد الزهرة فرمان147147

1994-1993متوسط61.368انثىازدهار احمد داود148148

1994-1993متوسط60.728ذآرعلي حسين محمد149149

1994-1993متوسط60.640انثىسهير هشام عبد الحميد150150

1994-1993متوسط60.490انثىفضيلة صهيود شيخان151151

1994-1993متوسط60.232ذآرمجيد حميد منشر152152

1994-1993متوسط60.184انثىبشرى آاظم جودة153153

1994-1993متوسط60.043انثىعلياء عبد الحق حمزة154154

1994-1993متوسط60.033ذآرنزار عدنان حسين155155

1994-1993مقبول59.953انثىرويدة مجلي سليم156156

1994-1993مقبول59.821انثىليلى محمود حسام157157

1994-1993سوريمقبول59.720ذآرثائر محمد عبد القادر158158

1994-1993مقبول59.743ذآرمحمد فوزي مصطفى159159

1994-1993مقبول59.717ذآرضياء مهدي اسعد160160

1994-1993مقبول59.673انثىسهاد خضير علي161161

1994-1993مقبول59.186انثىاالء عبد الحميد احمد162162

1994-1993مقبول59.073انثىعبير جاسم محمد163163

1994-1993مقبول58.759ذآرهيثم يونس164164



1994-1993مقبول58.551ذآرسرمد علي مصطفى165165

1994-1993مقبول58.482ذآرمحمد حسين حسن166166

1994-1993مقبول57.647انثىاالء عدنان آاظم167167

1994-1993مقبول57.461انثىنادية فالح مهدي168168

1994-1993مقبول57.354ذآرجعفر عبد الحسين علي169169

1994-1993مقبول57.076ذآرعلي يد اهللا170170

1994-1993مقبول56.089انثىندى اندريا فتوحي171171

المالحظاتالتقديرالمعدلاالسمتعدد
1994-1993متوسط64.680ذآرعبد اللطيف علي ثابت172172

1994-1993متوسط60.120ذآرماهر محمد حسن173173

1994-1993مقبول57.110ذآرطارق عبد الغني174174

1994-1993مقبول53.850ذآرابراهيم محمد سعدون175175

1994-1993مقبول53.570ذآرحسن حميد فهد176176

الدور الثاني ١/١٠/١٩٩٤

درجة النجاح ٥٠


