
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

1997-1996جيد جدا84.724ذآرمنهل عبد الرحمن مجيد11

1997-1996جيد جدا82.729ذآروسام مروان محمد22

1997-1996جيد جدا82.177ذآرليث عبد الجبار عبد االمير33

1997-1996جيد جدا81.971انثىبيداء حسين عبد44

1997-1996جيد جدا81.943انثىبسمة زهير جميل55

1997-1996جيد جدا81.673ذآرنوفا هامبرسوم ميناس66

1997-1996جيد جدا81.599ذآرمحمد شعالن عبد اهللا77

1997-1996جيد جدا81.237ذآرنوفا رضا جواد88

1997-1996جيد جدا80.637ذآرحكمت جميل عبد الباقي99

1997-1996جيد جدا80.402ذآريعرب محمد سلمان 1010

1997-1996جيد جدا80.322ذآروليد خالد عسكر 1111

1997-1996جيد جدا80.250ذآربشار عبد العزيز 1212

1997-1996جيد79.811ذآرعلي بسام علي1313

1997-1996جيد79.750ذآرنبيل صفوت محمد1414

1997-1996جيد79.074ذآرحسام محمد سعيد 1515

1997-1996جيد78.264انثىعلياء مكي وهيب1616

1997-1996جيد78.248ذآرفراس جالل محمود1717

1997-1996جيد78.085انثىاالء عبد المنعم عبد الكريم1818

1997-1996جيد78.082ذآرعلي آاظم سريع1919

1997-1996جيد78.053ذآراحمد حامد علي2020

1997-1996جيد78.037ذآرخالد محمد عبد الحسن2121

1997-1996جيد77.875ذآرزيادطارق طاهر2222

1997-1996جيد77.555انثىانتصار حسين عبد الواحد2323

1997-1996جيد77.512ذآراحمد غازي صبحي2424

1997-1996جيد77.438ذآرغسان عبد الحميد ناجي2525

1997-1996جيد77.077ذآرمناد جهاد عاشق2626

1997-1996جيد76.801انثىزينة حازم داود2727

1997-1996جيد76.500انثىدينا جوزيف نمرود2828

1997-1996جيد76.496انثىايناس محمد طارق2929

1997-1996جيد76.089انثىنوال تولة شاهين3030

1997-1996جيد75.854ذآرلبيد سامي حسن3131

1997-1996جيد75.793ذآرحسين ابراهيم مناتي3232

1997-1996جيد75.762ذآررسيل احسان فليح3333

1997-1996جيد75.678ذآرياسر عبد الخالق محمد3434

1997-1996جيد75.611انثىاالء صباح حسين3535

1997-1996جيد75.459انثىمروة نور الدين عبد الرحمن3636

1997-1996جيد74.941انثىفلك طارق صالح3737

1997-1996جيد74.798انثىريم عبد الجليل محمد3838

تسلسل خريجي آلية طب االسنان
1996-1997

الدور االول ٣٠/٦/١٩٩٧



1997-1996جيد74.782انثىفيان جان يوسف3939

1997-1996جيد74.730انثىنغم حسين علي4040

1997-1996جيد74.652انثىريا عبد الواحد عبد الرحمن4141

1997-1996جيد74.626انثىاروى طارق جواد 4242

1997-1996جيد74.392انثىغيداء حمودي حسين4343

1997-1996جيد74.390ذآروسام محمد4444

1997-1996جيد74.306انثىرقية عبد الوهاب4545

1997-1996جيد74.034انثىياسمين ضياء عبد الغني4646

1997-1996جيد73.959انثىفاطمة سعيد جعفر4747

1997-1996جيد73.715ذآرسعد محمد رضا4848

1997-1996جيد73.698ذآرمحمود آريم جابر4949

1997-1996جيد73.626انثىياسمين عبد الرحمن رشيد5050

1997-1996جيد73.439انثىيانا خالد انطوان5151

1997-1996جيد73.105انثىسديم عباس عبد الحميد5252

1997-1996جيد73.021انثىسهاد شحاذة يوسف5353

1997-1996جيد72.978انثىصبا محمد نعمان5454

1997-1996جيد72.953ذآررافد صاحب عبد5555

1997-1996جيد72.742ذآرعلي طالب محمد5656

1997-1996جيد72.656ذآراسعد عباس ياسر5757

1997-1996جيد72.640انثىزهراء نزار محمد5858

1997-1996جيد72.595انثىسهير عدنان5959

1997-1996جيد72.455انثىوفاء خزعل جابر6060

1997-1996جيد72.313انثىاالء جاسم محمد6161

1997-1996جيد72.218ذآرعماد فرحان علي6262

1997-1996جيد72.210ذآراحمد عبد الجبار امين6363

1997-1996جيد72.178انثىوالء ناصر عبد الرزاق6464

1997-1996جيد72.133انثىامجد صفاء الدين بهاء الدين6565

1997-1996جيد72.053انثىنغم عبد الكريم6666

1997-1996جيد72.019انثىنادية عبد الجبار6767

1997-1996جيد71.932ذآرزياد حميد عبد النبي6868

1997-1996جيد71.762ذآرياسر فوزي محمد6969

1997-1996جيد71.692انثىنغم خالد عيدان7070

1997-1996جيد71.653انثىشاخة وان عبد القادر7171

1997-1996جيد71.567ذآرمضر عدنان حسين7272

1997-1996جيد71.425انثىاستبرق رحمن جاسم7373

1997-1996جيد71.235انثىمها وليد علي7474

1997-1996جيد70.828ذآرفراس فاروق نجيب7575

1997-1996جيد70.813انثىعبير فاروق جبرائيل7676

1997-1996جيد70.783انثىنغم مبارك آورآيس7777

1997-1996جيد70.770انثىانغام غياث خليل7878

1997-1996جيد70.725انثىلمى عبد الرضا عبد الغني7979

1997-1996جيد70.588ذآرمحمد عدنان عبد الباقي8080



1997-1996جيد70.524انثىنهلة زهير ابراهيم8181

1997-1996جيد70.467انثىامل عليوي حسن8282

1997-1996جيد70.462انثىغفران عادل حسن8383

1997-1996جيد70.371انثىقبس فاروق فوزي8484

1997-1996جيد70.330انثىصبا فاضل ناجي8585

1997-1996جيد70.297ذآرعلي شياع ضيدان8686

1997-1996جيد70.121انثىبان احمد محمد8787

1997-1996جيد70.066ذآراثير نجم عبد8888

1997-1996جيد70.012ذآرظفر صالح محمود8989

1997-1996متوسط69.858ذآراسامة محمد غازي9090

1997-1996متوسط69.838ذآر صائب توفيق9191

1997-1996متوسط69.819ذآرعمر فاروق عز الدين9292

1997-1996متوسط69.759انثىزينة منير عبد حسين9393

1997-1996متوسط69.438انثىامال عبد الكاظم عبد اهللا9494

1997-1996متوسط69.327انثىرشى يوسف سرهيد9595

1997-1996متوسط69.097ذآرسنان محمود شكر9696

1997-1996متوسط69.095ذآرنجم عبد اهللا احمد9797

1997-1996متوسط69.042انثىهالة مجيد علي9898

1997-1996متوسط68.948انثىرنا عبد اللة ثامر9999

1997-1996متوسط68.934ذآرليث جاسم عفات100100

1997-1996دفاعمتوسط68.918ذآرقتيبة عراك عبد101101

1997-1996متوسط68.783ذآررعد خالد حسن102102

1997-1996متوسط68.773ذآرسام صالح زهرون103103

1997-1996متوسط68.657ذآرمحمد علي احمد104104

1997-1996متوسط68.651ذآرسالم جبار حسوني105105

1997-1996متوسط68.560انثىرشا علي فليح106106

1997-1996متوسط68.523انثىميادة طالب عبد الرضا107107

1997-1996متوسط68.498ذآرعامر موسى عبد108108

1997-1996متوسط68.473انثىفينوس آورآيس اوراهام109109

1997-1996متوسط68.364انثىتانيا عاصم فائق110110

1997-1996متوسط68.323انثىنغم حسين عبد111111

1997-1996متوسط68.304انثىشيماء انور مجيد112112

1997-1996متوسط68.124ذآراحمد عبد الستار سالم113113

1997-1996متوسط68.113ذآرعلى علي آاظم114114

1997-1996متوسط68.085ذآراحمد قيس ابراهيم مدحت115115

1997-1996متوسط68.057ذآرسعد يوسف نيال116116

1997-1996متوسط68.009انثىعلياء عبد الرحمن آريم117117

1997-1996متوسط67.765انثىهديل خلف حسن118118

1997-1996متوسط67.636انثىفارعة وليد119119

1997-1996متوسط67.562انثىهدى فيصل غدير120120

1997-1996متوسط67.409انثىغادة حسين صبري121121

1997-1996فلسطينيةمتوسط67.328انثىمي محمد صالح122122



1997-1996متوسط67.305انثىزينب محمد سلمان123123

1997-1996متوسط67.211ذآرحسنين عبد الهادي نوري124124

1997-1996اردنيمتوسط66.963ذآرجهاد احمد عبد الكريم125125

1997-1996متوسط66.895ذآراحمد محمد ابراهيم126126

1997-1996متوسط66.789ذآرفراس نائل يوسف127127

1997-1996متوسط66.593ذآرحيدر ضياء خضير 128128

1997-1996متوسط66.556ذآرصفاء جميل129129

1997-1996متوسط66.551انثىبان نوري نجم130130

1997-1996دفاعمتوسط66.412انثىنبا عبد المنعم علي131131

1997-1996متوسط66.318انثىزينة ضياء عبد االمير132132

1997-1996متوسط66.244انثىايالف سعد عبد الغفور133133

1997-1996متوسط66.212ذآرمصطفى قيس محمود134134

1997-1996متوسط66.176ذآرانصيف جاسم ناصر135135

1997-1996متوسط66.155انثىهالة صباح عبد الكريم136136

1997-1996متوسط65.992ذآرزيد سعدي حسن137137

1997-1996متوسط65.982انثىرفيف عدنان محمد138138

1997-1996متوسط65.766انثىزينب عالء الدين عبد الحميد139139

1997-1996متوسط65.765انثىفاتن حسن مهدي140140

1997-1996متوسط65.724انثىابراهيم محمد احمد141141

1997-1996متوسط65.685انثىسوزان عبد االمير حسن142142

1997-1996متوسط65.671ذآر مرعي حسن143143

1997-1996متوسط65.662ذآرنوفل حسين علي144144

1997-1996متوسط63.364ذآرحسن جميل آاظم145145

1997-1996متوسط65.420انثىليلى فاضل عزيز146146

1997-1996متوسط65.373انثىزينة جنان وديع147147

1997-1996متوسط65.282انثىريم قاسم محمد148148

1997-1996متوسط65.276ذآرعدي منصور سلمان149149

1997-1996متوسط65.276انثىربى ابراهيم عبد الرزاق150150

1997-1996متوسط65.107انثىريسان طاهر151151

1997-1996متوسط65.103ذآروسام آاظم حميد152152

1997-1996دفاعمتوسط65.091ذآرعالء آامل اسعد153153

1997-1996متوسط64.935انثىرغد عبد الرحمن عبد اهللا154154

1997-1996متوسط64.926انثىسهاد ناجي155155

1997-1996متوسط64.897ذآرعالء موسى خلف156156

1997-1996متوسط64.884ذآرفارس عبد حاتم157157

1997-1996متوسط64.749ذآرهشام يوسف158158

1997-1996متوسط64.745انثىبالسم عبد الصمد عبد االمير159159

1997-1996متوسط64.736انثىنهى اسماعيل عبد اهللا160160

1997-1996متوسط64.610انثىابي حاتم محمد محمود161161

1997-1996متوسط64.606ذآرعماد وليد ابراهيم162162

1997-1996متوسط64.574انثىعبير صالح عبد الرضا163163

1997-1996متوسط64.436انثىسامر نجم مظهر164164



1997-1996دفاعمتوسط64.191انثىاحمد مشرف عبد الحميد165165

1997-1996متوسط64.176انثىربين عباس خورشيد166166

1997-1996متوسط64.145انثىسلوى آامل دنو167167

1997-1996دفاعمتوسط64.116انثىرلى خالص زآي168168

1997-1996متوسط64.075انثىسرى عبد الوهاب الخطيب169169

1997-1996متوسط64.065ذآرعماد عبد الهادي محمد170170

1997-1996متوسط64.047انثىريا خليل مجبل171171

1997-1996متوسط63.977انثىغادة زهير ابراهيم172172

1997-1996متوسط63.955ذآراحمد قيس ابراهيم عبد الرزاق173173

1997-1996متوسط63.756ذآرنبراس ناظم قاسم174174

1997-1996متوسط63.706انثىمياسة محمد عبد الستار175175

1997-1996متوسط63.627انثىاريز اسامة الفارس176176

1997-1996متوسط63.596انثىابتسام عبد الرزاق177177

1997-1996متوسط63.564انثىاسراء محمد حمودي178178

1997-1996متوسط63.547انثىسهام نجم عبد179179

1997-1996متوسط63.410انثىسوالف واجد شاآر180180

1997-1996متوسط63.352ذآرعدنان عبد العباس181181

1997-1996متوسط63.324انثىامل خير اهللا مهدي182182

1997-1996متوسط63.257انثىمها عصام عبد العزيز183183

1997-1996متوسط63.227انثىوميض عز الدين شاآر184184

1997-1996متوسط63.135انثىوسن شاآر عزيز185185

1997-1996متوسط62.968انثىبشرى جمعة آاظم186186

1997-1996متوسط62.893ذآرمحمد علي حسن187187

1997-1996متوسط62.868انثىحميدة حموز ابو شجيرة188188

1997-1996متوسط62.714ذآراحمد صالح مهدي189189

1997-1996متوسط62.574ذآرصادق محمد جعفر 190190

1997-1996متوسط62.460ذآرمخلص لفتة رحيم191191

1997-1996متوسط62.408انثىسهاد ابراهيم عبد الرحمن192192

1997-1996متوسط62.326ذآروسام خالد خلف193193

1997-1996متوسط62.301انثىجيان ابراهيم صالح194194

1997-1996متوسط62.288انثىبيداء محمد زيدان195195

1997-1996متوسط62.274انثىزينب محمود منسي196196

1997-1996متوسط61.900انثىنادية اسماعيل خليل197197

1997-1996متوسط61.891انثىاسماء عالء الدين198198

1997-1996متوسط61.632ذآرعامر عدنان محمد199199

1997-1996متوسط61.591انثىتغريد عبد المهدي200200

1997-1996متوسط61.350ذآرفراس صالح201201

1997-1996متوسط61.309انثىنضال حسين محمد202202

1997-1996متوسط61.214ذآرسنان عبد الخالق يحيى203203

1997-1996متوسط60.919انثىدينا رحمن موسى204204

1997-1996متوسط60.900ذآرهيثم حامد205205

1997-1996متوسط60.745انثىبثينة مصعب حسين206206



1997-1996متوسط60.732ذآرسامر سعيد ناظم207207

1997-1996متوسط60.698ذآراحمد امجد محمد208208

1997-1996متوسط60.666ذآرحسين علي محسن209209

1997-1996دفاعمتوسط60.655ذآراحمد موفق عباس210210

1997-1996متوسط60.650انثىدينا حبيب مهدي211211

1997-1996متوسط60.359ذآرحيدر علي عبد اهللا212212

1997-1996لبنانيمتوسط60.242ذآرهيثم عفو حشي213213

1997-1996متوسط60.097انثىمنى خضير حسين214214

1997-1996سوريمقبول59.872ذآرمحمد امين محمد215215

1997-1996دفاعمقبول59.342ذآرمحمد فدعوس حميد216216

1997-1996مقبول58.826انثىازهار عبد الجبار علي217217

1997-1996مقبول58.290ذآراحمد محمود احمد عثمان218218

1997-1996مقبول57.342ذآرمحمد ازاد احمد219219

1997-1996مقبول57.163انثىرؤيا حسن عمار220220

1997-1996مقبول56.862ذآرصفاء رياض عبد الستار221221

1997-1996مقبول56.697انثىمها مؤيد مصباح222222

1997-1996مقبول56.677انثىزيد نجاح عبود223223

1997-1996فلسطينيةمقبول56.276انثىهديل رشيد عادل224224

1997-1996مقبول56.126ذآرحمد حميد جبار225225

1997-1996سوريمقبول55.444ذآرعمر محمد احمد226226

المالحظاتالتقديرالمعدلاالسمتعدد
1997-1996متوسط67.613ذآرعمر تايه227227

1997-1996متوسط67.099ذآرازهر علي فاضل228228

1997-1996متوسط66.425ذآرحسنين رحيم 229229

1997-1996اردنيةمتوسط64.282انثىرلى مشهور عبد اللطيف230230

1997-1996متوسط63.389انثىنجاة حسين231231

1997-1996متوسط61.554ذآرمحمد فؤاد 232232

1997-1996متوسط60.930انثىانوار محمود احمد233233

1997-1996متوسط60.789ذآرثامر خليف 234234

1997-1996مقبول59.866انثىبان زيا بطرس235235

1997-1996مقبول59.207ذآرمعن عبد الباقي236236

1997-1996مقبول59.202ذآرمحمد جهاد 237237

1997-1996مقبول58.950ذآرعمار عمر238238

1997-1996مقبول58.358ذآرليث قاسم 239239

1997-1996مقبول58.169انثىاخالص محمد حافظ240240

1997-1996مقبول57.897انثىلهيب عباس 241241

1997-1996مقبول57.883انثىسها سعدي242242

1997-1996مقبول57.569انثىوسن طه243243

1997-1996مقبول56.923انثىرحب عصام 244244

1997-1996مقبول56.837انثىرويدة صدقي245245

1997-1996مقبول56.632انثىبان عبد الخضر246246

الدور الثاني ١/١٠/١٩٩٧



1997-1996مقبول56.459ذآرعباس علي خماس247247

1997-1996مقبول55.652ذآرزمن مهدي248248

1997-1996مقبول55.166انثىنادية حسن249249

1997-1996مقبول54.482انثىفادية عبد الفتاح250250

1997-1996مقبول54.434ذآرجاسم محمد آريم251251

1997-1996مقبول54.313انثىرغدة طعمة252252

1997-1996مقبول53.884انثىميساء هشام253253

1997-1996مقبول53.619انثىوثاق محمد254254

1997-1996مقبول52.639انثىفوزية عبد اهللا255255

1997-1996مقبول52.401ذآرسامر آرم256256

درجة النجاح ٥٠


