
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

1995-1994جيد79.139ذآرشاآر فؤاد شاآر11

1995-1994جيد78.280ذآرعباس فيصل حسين الحويزي22

1995-1994جيد77.948انثىهبة البرت جميل33

1995-1994جيد77.083ذآروسام خليل شاآر44

1995-1994جيد76.362ذآرمحمد طالب عبد الحسين55

1995-1994جيد75.642ذآرقصي امجد انور66

1995-1994جيد75.457ذآرقصي عبد الرزاق77

1995-1994جيد74.974ذآرماجد نهاد عبد المجيد88

1995-1994جيد74.968انثىسهاد جبار حمد99

1995-1994جيد74.838انثىسندس متي ابراهيم1010

1995-1994جيد74.767انثىهديل رشيد تقي1111

1995-1994جيد74.545انثىهالة عبد المنعم1212

1995-1994جيد74.355ذآرفريد غياب نعمان1313

1995-1994جيد73.945انثىافياء صاحب ذياب1414

1995-1994جيد73.915انثىريم فائق جميل1515

1995-1994جيد73.894ذآرمحمد عبد الخالق1616

1995-1994جيد73.602انثىوسماء صادق محمود1717

1995-1994جيد73.489انثىذآرى محمد خداده1818

1995-1994جيد73.392ذآرعمر محي الدين1919

1995-1994جيد73.276انثىسحر سالم حنا2020

1995-1994جيد73.044انثىبان نزار طه2121

1995-1994سوريجيد73.011ذآرايمن شريف عبد الكريم2222

1995-1994جيد72.944انثىاالء رياض محمد2323

1995-1994جيد72.902انثىرفاه عادل ابراهيم2424

1995-1994جيد72.891ذآرعلي ممنع هندي2525

1995-1994جيد72.753انثىشروق طارق محمد2626

1995-1994جيد72.731انثىزينة طارق عبد الهادي2727

1995-1994جيد72.723انثىايناس وهاب عمران2828

1995-1994جيد72.452ذآراحمد صالح الدين2929

1995-1994جيد72.414ذآرقيس رمزي عزيز3030

1995-1994جيد72.339انثىداليا خضير عباس3131

1995-1994جيد72.241انثىنعمة سعدون قاسم3232

1995-1994جيد71.779انثىميادة قاسم عبد الغفور3333

1995-1994جيد71.196انثىزينب ابراهيم محمد3434

1995-1994جيد71.193انثىزينة عبد الستار3535

1995-1994جيد70.941انثىعلياء محسن محمد3636

1995-1994جيد70.906انثىاطياف جبار حياوي3737

1995-1994جيد70.898انثىشذى شهيد آاظم3838

تسلسل خريجي آلية طب االسنان
1994-1995
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1995-1994جيد70.655انثىفاتن محمد جار اهللا3939

1995-1994جيد70.498انثىسها فاضل عزاوي4040

1995-1994جيد70.467انثىهبة جواد محمد4141

1995-1994جيد70.051انثىداليا عاصم آريم4242

1995-1994جيد70.005انثىتغريد ترآي عبد4343

1995-1994متوسط69.870انثىنجالء فوزي داود4444

1995-1994متوسط69.758ذآرمحمد عصمت محمد4545

1995-1994متوسط69.493انثىعتاب ناصر حسين4646

1995-1994متوسط69.465انثىورقاء محمد علي4747

1995-1994متوسط69.330انثىشذى محمد محمود4848

1995-1994متوسط69.306ذآر عمر اسماعيل4949

1995-1994متوسط69.283انثىرحاب شاآر السوداني5050

1995-1994متوسط69.236ذآراحمد مطر مهدي5151

1995-1994متوسط69.157ذآرعامر جبار سوداني5252

1995-1994متوسط69.064ذآربشار محمد عبد الكريم5353

1995-1994متوسط68.953ذآرمهدي صالح عبد اهللا5454

1995-1994متوسط68.945انثىنغم عدنان تقي5555

1995-1994متوسط68.917ذآرسعد عثمان فائق5656

1995-1994متوسط68.895انثىزينب حسن ولي5757

1995-1994متوسط68.716ذآردريد سليم يونان5858

1995-1994متوسط68.512انثىمعاذ عماد احمد5959

1995-1994دفاعمتوسط68.488ذآرحسام عبد العزيز6060

1995-1994متوسط68.445ذآروائل محمد احمد6161

1995-1994متوسط68.443انثىاسماء ناجي علي6262

1995-1994متوسط68.408ذآرمهند جميل نجم6363

1995-1994متوسط68.394انثىمارال اشحان6464

1995-1994متوسط68.370انثىآناز دياب محمد 6565

1995-1994متوسط67.881ذآرعلي عبد المحسن6666

1995-1994متوسط67.845انثىاسماء طه محمد6767

1995-1994سوريةمتوسط67.734انثىفاطمة مصطفى استنبولي6868

1995-1994متوسط67.725انثىمنال حمدي عزاوي6969

1995-1994متوسط67.724انثىلباب آامل محمود7070

1995-1994متوسط67.673انثىاروى عطا اهللا سعيد7171

1995-1994متوسط67.661انثىبسمة احمد فالح7272

1995-1994متوسط67.639انثىبان اآرم يوسف7373

1995-1994متوسط67.639ذآراسامة ياسين عبد الحسين7473

1995-1994متوسط67.600انثىزينب رحمن موسى7575

1995-1994متوسط67.524انثىاريج شهاب احمد7676

1995-1994متوسط67.498انثىافراح باقر مهدي7777

1995-1994متوسط67.488ذآرابو بكر طارق سعيد7878

1995-1994متوسط67.446ذآراآرم عدنان صبري7979

1995-1994متوسط67.436انثىهناء جبار المنصور8080



1995-1994متوسط67.413ذآربكر وليد احمد8181

1995-1994متوسط67.315انثىنادية علي حسين8282

1995-1994اردنيمتوسط67.237ذآرمنذر سليمان محمود8383

1995-1994متوسط67.167انثىعلياء مؤيد نوري8484

1995-1994متوسط67.067ذآربسام محمد جواد8585

1995-1994متوسط67.050ذآرعادل ياسر حسين8686

1995-1994متوسط67.041ذآرخالد عزيز منصور8787

1995-1994متوسط67.033انثىرنا عماد محمد8888

1995-1994متوسط66.876ذآرضرغام علي حمزة8989

1995-1994متوسط66.843ذآرحسام غسان هاشم9090

1995-1994متوسط66.638ذآرحسين صديق جالل 9191

1995-1994متوسط66.525انثىلمياء فوزي ابراهيم9292

1995-1994متوسط66.469انثىعبير عادل آامل9393

1995-1994متوسط66.207انثىحنان جاسم لفتة9494

1995-1994متوسط66.199ذآرمحمد حمود حسن9595

1995-1994متوسط66.146انثىايناس عبد الفتاح9696

1995-1994متوسط66.084انثىسهيل سنحاريب متي9797

1995-1994متوسط65.594انثىوفاء صالح الدين9898

1995-1994متوسط65.589ذآرآريم مكطوف عطية9999

1995-1994متوسط65.492انثىزينة فاضل سليمان100100

1995-1994متوسط65.275انثىقبس مهدي محمد101101

1995-1994متوسط65.235انثىزينب يوسف محسن102102

1995-1994متوسط65.206انثىميساء عبد المهدي103103

1995-1994متوسط65.122ذآررياض عبد الخالق104104

1995-1994متوسط64.980ذآرعدنان خريبط طارش105105

1995-1994متوسط64.841انثىخولة رحمان شيخان106106

1995-1994متوسط64.828انثىوليد عبد االله107107

1995-1994متوسط64.793انثىميدا مراد حداده108108

1995-1994متوسط64.775انثىسها فاضل عبد عباس109109

1995-1994متوسط64.761ذآرلؤي غانم110110

1995-1994متوسط64.511انثىديمة عبد الكريم111111

1995-1994متوسط64.429انثىمنى عبد اهللا آوريان112112

1995-1994متوسط64.374انثىعبير عبد الكريم113113

1995-1994متوسط64.367ذآرمحمد حسين جاسم114114

1995-1994متوسط64.311ذآرعماد اسمر زيدان115115

1995-1994متوسط64.277ذآراحمد آاظم محمد علي116116

1995-1994متوسط64.192انثىدينا خير الدين117117

1995-1994متوسط64.167ذآرمحمد صباح عبد الباقي118118

1995-1994متوسط64.015انثىريتا يوسف ججو119119

1995-1994متوسط63.886انثىندى خليفة حسن120120

1995-1994متوسط63.693ذآرجمال محبس ديوان121121

1995-1994متوسط63.681انثىنغم قاسم ناجي122122



1995-1994متوسط63.679انثىمحمد سهد مطلك123123

1995-1994متوسط63.554انثىندى رياض عبد الرزاق124124

1995-1994متوسط63.190انثىاطياف فخري محمد125125

1995-1994متوسط63.082ذآرنصير شدود ناصر 126126

1995-1994متوسط63.000ذآرمحمد صالح آامل127127

1995-1994متوسط62.856ذآرنمير موفق جاسم128128

1995-1994متوسط62.648ذآرغسان عبد الرزاق129129

1995-1994متوسط62.632ذآرحسام ترآي عباس130130

1995-1994متوسط62.522ذآرمصطفى مخيبر مصطفى131131

1995-1994متوسط62.373ذآرصبا صبري رديف132132

1995-1994سوريمتوسط62.363ذآرمحمد محمود توفيق133133

1995-1994متوسط62.333ذآرسرمد سمير حميد134134

1995-1994متوسط62.271انثىبسمة عيدان المقدادي135135

1995-1994متوسط62.205ذآريوسف طعمة حمادي136136

1995-1994متوسط62.009ذآرسنان عبد المحسن137137

1995-1994متوسط61.987انثىزينة عرفان محمد138138

1995-1994متوسط61.918انثىياسمين جاسم لطيف139139

1995-1994متوسط61.871انثىلمى خالد ماضي140140

1995-1994متوسط61.638انثىسناء جبار سوالف141141

1995-1994متوسط61.623ذآرحسين موسى علي142142

1995-1994متوسط61.601انثىامل عبيد حسن143143

1995-1994متوسط61.565انثىسهير مهدي حسين144144

1995-1994متوسط61.485انثىصمود ترآي لفتة145145

1995-1994متوسط61.326انثىوسيم يحيى نزهت146146

1995-1994متوسط61.326انثىاالء سامي رزاق147146

1995-1994متوسط60.775ذآرناجح حميد ابراهيم148148

1995-1994دفاعمتوسط60.496ذآرعبد العباس دعيم149149

1995-1994متوسط60.467ذآرمحمد عباس فاضل150150

1995-1994متوسط60.362انثىاستبرق عبد المنعم محمد 151151

1995-1994متوسط60.152انثىزينة هادي آاظم152152

1995-1994مقبول59.574ذآراحمد هاشم محمد153153

1995-1994مقبول59.546ذآررحيم هادي حسن154154

1995-1994مقبول59.304ذآرحسنين مصطفى وهيب155155

1995-1994مقبول58.801ذآراحمد مغامس وادي156156

1995-1994مقبول58.792ذآراريس يدوارت157157

1995-1994مقبول58.696ذآرغسان طالب موسى158158

1995-1994مقبول58.489ذآرعلي عبد اللة عمر159159

1995-1994مقبول58.480ذآرعالء جعفر آاظم160160

1995-1994مقبول58.011ذآرعمار شامل شاطي161161

1995-1994مقبول57.567ذآرغسان عدنان جبار162162

1995-1994مقبول56.232انثىاشواق عبد الحسن163163

1995-1994دفاعمقبول54.986ذآردانا سامال مجيد164164



1995-1994مقبول54.689ذآرصباح احمد صالح165165

1995-1994مقبول54.604ذآرعودة علي عودة166166

المالحظاتالتقديرالمعدلاالسمتعدد
1995-1994متوسط65.120انثىتماضر ابراهيم167167

1995-1994متوسط60.540ذآرعبد السالم ابراهيم168168

1995-1994مقبول59.200ذآرحيدر نجم169169

1995-1994مقبول58.400ذآرسعد حكمت170170

1995-1994مقبول57.810ذآرخضر شاآر171171

1995-1994مقبول57.750ذآرعلوان عبيد172172

1995-1994مقبول56.470ذآرنزار قحطان173173

1995-1994مقبول55.740ذآررائد عبد الحميد174174

1995-1994مقبول55.450ذآراحمد رشيد175175

1995-1994مقبول54.180ذآرمعن غازي176176

1995-1994مقبول53.860ذآرفاضل177177

1995-1994مقبول83.760انثىعذراء سعدي178178

1995-1994مقبول53.580ذآرعمر خالد179179

1995-1994مقبول53.520ذآرمحمد علي180180

1995-1994مقبول52.680ذآرمحمد عبد الوهاب181181
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