
الدور االول والدور الثاني
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالبالجنساسم الطالب الرباعي  ت 
89.733531322007/2006الدور االولانثىنور  حامد  محمد 1
86.75010032007/2006الدور االولانثىزينب  عبد  المنعم  عزيز 2
86.705749532007/2006الدور االولانثىهدى  معتز  اسماعيل 3
85.792386082007/2006الدور االولانثىضحى  حسين  محمد 4
85.272403622007/2006الدور االولانثىبان سعد  جاسم   5
85.029538032007/2006الدور االولانثىزينب  عبد  الستار  حسين 6
85.027688562007/2006الدور االولذآرفيصل  تميم  طاهر  7
84.353190082007/2006الدور االولانثىهبة نافع ياسين8
83.650350672007/2006الدور االولذآرمصطفى  سعدي  علي   9

83.558914992007/2006الدور االولذآراحمد  فاضل  ابراهيم 10
83.526977012007/2006الدور االولانثىندى  آاظم  عمران 11
83.26840092007/2006الدور االولذآرمحمد  عبد  الرزاق  حميد12
82.768812332007/2006الدور االولانثىميسم علي آاظم13
82.552028862007/2006الدور االولانثىرشا  جميل  عبد  الصاحب  14
82.211287192007/2006الدور االولانثىنبراس  جاسم  محمد  15
82.126425472007/2006الدور االولانثىندى اياد  شفيق  16
81.944935312007/2006الدور االولذآروليد خالد  حريجة17
81.790657872007/2006الدور االولانثىلندا باسم  جبار 18
81.785800342007/2006الدور االولانثىسما سعد  جابر 19
81.764215382007/2006الدور االولانثىرشا  سامي  يلدا 20
81.469501622007/2006الدور االولانثىبسمة فتحي علي21
81.005469832007/2006الدور االولانثىايناس  هادي  آريم  22
80.916274622007/2006الدور االولانثىرؤى  عبد  الرزاق  عبد  الكريم 23
80.55862012007/2006الدور االولذآرعالء  عبد  الحسن  عبد  الكاظم 24
80.442834172007/2006الدور االولانثىرواء  عبد  الهادي  احمد   25
80.336558772007/2006الدور االولانثىمها علي  حسن 26
80.15088652007/2006الدور االولانثىميس  يعرب  خماس 27
80.12646372007/2006الدور االولانثىلينا هاشم  سلمان 28
79.954866962007/2006الدور االولانثىمروة  بالسم  محمد   29
79.932424312007/2006الدور االولذآربالل  اسماعيل  عبد   30
79.873699982007/2006الدور االولانثىهند  حمزة  ابراهيم31
79.689946572007/2006الدور االولذآرمصطفى  جمال  محمد 32
79.620031952007/2006الدور االولانثىنوار  بهجة  آامل 33
79.615817362007/2006الدور االولذآرسيف  سالم عبد  اللطيف34
79.613692652007/2006الدور االولانثىزهراء  مهدي  صالح 35
79.118021952007/2006الدور االولانثىندى  حسين  حمودي   36
78.75190972007/2006الدور االولانثىامنة خالد  عبد  المعيد  37
78.642512052007/2006الدور االولانثىسارة  محمد  توفيق 38
78.377179182007/2006الدور االولانثىفرح  سامي  عبد  الرزاق   39

تسلسل خريجي آلية طب االسنان٢٠٠٦-٢٠٠٧



78.29328412007/2006الدور االولانثىسارة  زهير  محمد  40
78.18527212007/2006الدور االولذآرعلي مؤيد حسن41
78.154807512007/2006الدور االولذآررائد  جمال  يوسف 42
77.910004712007/2006الدور االولانثىرفل  سعيد  امين 43
77.837358842007/2006الدور االولانثىعبير  حسين  هادي44
77.624973552007/2006الدور االولانثىمنتهى  شاآر  محمد 45
77.616082132007/2006الدور االولذآرنديم  مظفر  عزيز 46
77.341733192007/2006الدور االولانثىرؤى  صباح  آريم 47
77.341582342007/2006الدور االولانثىنور  رياض  طه 48
77.242325322007/2006الدور االولانثىاريج  رياض  لعيبي 49
77.234197832007/2006الدور االولذآرعمار  عباس فضل 50
77.170256912007/2006الدور االولانثىزينة  سمير  عبد  االمير 51
77.096350042007/2006الدور االولانثىميس  حسام  جواد 52
77.060344392007/2006الدور االولانثىنور ضياء حسن53
77.028412952007/2006الدور االولذآرطارق  مجيد  مرتضى   54
76.87326552007/2006الدور االولانثىاسماء  محمد  مهنا 55
76.413116492007/2006الدور االولانثىشهد  محمد  علي   56
76.370730412007/2006الدور االولذآرمصطفى  منجد عبد  الرزاق  57
76.203393042007/2006الدور االولانثىهديل  نبيل  سلمان 58
76.061973082007/2006الدور االولانثىنسيبة  صبحي  علي   59
75.864087842007/2006الدور االولانثىدنيا سعد  محمد   60
75.797038292007/2006الدور االولانثىزينب  مفيد  حسن 61
75.721079252007/2006الدور االولانثىرغد رعد مزعل62
75.643521372007/2006الدور االولانثىايناس  عبد  الكريم  هادي   63
75.519011632007/2006الدور االولانثىمروة  انعم  رشيد 64
75.459974072007/2006الدور االولانثىديالن ئامانج  صابر 65
75.365780692007/2006الدور االولانثىجوان سرآوت  نامق 66
75.346759382007/2006الدور االولانثىرؤى فريد توفيق67
75.190747432007/2006الدور االولانثىتماضر  حسن  صالح 68
75.087799862007/2006الدور االولانثىسالي  عبد  الرزاق  باقر 69
75.087140952007/2006الدور االولذآرمحمد  جياد  هريس 70
75.017622042007/2006الدور االولانثىهبة عصام عبد الوهاب71
74.789122152007/2006الدور االولذآرمصطفى  صباح  ترآان   72
74.780686412007/2006الدور االولانثىهدى  مساعد  لفتة 73
74.699587792007/2006الدور االولانثىسمارة  عدنان  جبار 74
74.662619952007/2006الدور االولانثىرنا عالء  جهاد 75
74.649932172007/2006الدور االولذآراحمد  ضياء  ابراهيم 76
74.204624972007/2006الدور االولانثىميادة  زهاء  قاسم 77
74.202826312007/2006الدور االولانثىفرح عبد  الحميد  ناصر 78
74.169213812007/2006الدور االولانثىايناس علي عبد الواحد79
74.12651322007/2006الدور االولذآرمصطفى  صكبان  آاظم80
74.108383092007/2006الدور االولانثىمنى  نوري  ناصر   81



73.911557722007/2006الدور االولذآرمضر  رافد بحر 82
73.840135142007/2006الدور االولانثىتقى اآرم  ولي  83
73.820818932007/2006الدور االولذآرحسن جالل احمد84
73.808182222007/2006الدور االولذآررؤى  حميد  مجيد 85
73.774282162007/2006الدور االولانثىاماني  جواد  احمد86
73.678738482007/2006الدور االولذآريوسف جنان فرج87
73.631234552007/2006الدور االولانثىغيد  جعفر  عبد  الزهرة 88
73.444362822007/2006الدور االولانثىايالف  سامي  عبد  الجليل   89
73.396615342007/2006الدور االولانثىنبراس  محسن  حميد 90
73.394423842007/2006الدور االولانثىدينا  مجيد  حسن 91
73.382220042007/2006الدور االولانثىوفاء  علي عبد 92
73.313935162007/2006الدور االولانثىحنين آاظم محمد93
73.078998532007/2006الدور االولانثىسمر  صباح  علوان 94
73.006911532007/2006الدور االولانثىمينا  سامر  احسان 95
72.805998852007/2006الدور االولذآرسنان  سمير  دهراب96
72.745830712007/2006الدور االولذآرعمار جبار خداداد97
72.740057622007/2006الدور االولذآرسامر  سعد اهللا  ماروثا98
72.737339462007/2006الدور االولانثىبان محمد صالح99
72.713500942007/2006الدور االولانثىندى  جاسم  حمود100
72.625960352007/2006الدور االولانثىعلياء عبد الواحد101
72.624923272007/2006الدور االولذآربسام  صباح  عبد  الحميد102
72.519909122007/2006الدور االولذآرعلي  جاسم  حمودي 103
72.461947942007/2006الدور االولانثىحنان  حسن  ياس   104
72.455100042007/2006الدور االولذآرمحمد  سعد  ايوب 105
72.425991512007/2006الدور االولانثىميس رعد بهجت106
72.302365132007/2006الدور االولذآرمسعود  محمد  امين 107
72.283019332007/2006الدور االولانثىسهى  سعدى  ناجي108
72.258350882007/2006الدور االولذآرمحمد  علي  نوري   109
72.16473132007/2006الدور االولانثىريم مؤنس داود110
72.12195712007/2006الدور االولانثىشيماء خزعل محسن111
72.037112662007/2006الدور االولانثىسارة  مصطفى  محمد 112
71.951098632007/2006الدور االولذآرياسين  حسن  مطيع  113
71.860457522007/2006الدور االولانثىطيبة  حسين  اسماعيل 114
71.726406612007/2006الدور االولانثىهمسة  جمال  مهدي 115
71.646673482007/2006الدور االولانثىسرى  ابراهيم  اسماعيل116
71.54798792007/2006الدور االولانثىفرح عبد  الباقي  عبد  الواحد  117
71.327566262007/2006الدور االولانثىجنة  عالوي  احمد   118
71.316825112007/2006الدور االولانثىزينب  يلمان  عثمان   119
71.315640062007/2006الدور االولانثىعذراء  غسان  سلمان  120
71.294054322007/2006الدور االولانثىسال علي حمدي121
71.060971612007/2006الدور االولانثىرنا  حسين  عالء  الدين 122
71.047043532007/2006الدور االولذآرابراهيم  عنان  جرجيس  123



70.855847212007/2006الدور االولانثىسارة  احمد  آاطع   124
70.855426882007/2006الدور االولانثىهبة عبد العزيز سعيد125
70.760425052007/2006الدور االولانثىهمسة  خالد لفتة126
70.712966952007/2006الدور االولذآراحمد  رؤوف  محمد  127
70.689025512007/2006الدور االولذآرياسر  صفاء  مزهر 128
70.657185732007/2006الدور االولانثىايمان  صبري  محمد   129
70.614081292007/2006الدور االولذآرازهر  جعفر  آاظم  130
70.562141212007/2006الدور االولذآرمصطفى سعد عمر131
70.535809762007/2006الدور االولانثىزينب  آريم  غازي 132
70.523201082007/2006الدور االولانثىهالة  محمد  محمود 133
70.507659752007/2006الدور االولذآرحيدر  مجيد  جار اهللا 134
70.286464752007/2006الدور االولذآريحيى  محمد طه  135
70.151018492007/2006الدور االولذآراحمد  جواد  آاظم136
70.07809372007/2006الدور االولانثىشيماء  انتصار  مجيد 137
70.064223232007/2006الدور االولذآررافد جهاد خلف138
70.015094282007/2006الدور االولذآرطالب  علي آرم 139
70.005726482007/2006الدور االولانثىرشا غانم  سليم 140
69.901844752007/2006الدور االولانثىرؤى  بشار  جبوري141
69.852784672007/2006الدور االولانثىمريم  قيس فؤاد 142
69.764388492007/2006الدور االولانثىغادة  محمد  حميد 143
69.7541742007/2006الدور االولانثىنور معد صادق144
69.696953442007/2006الدور االولانثىاريج جعفر أحمد145
69.614884772007/2006الدور االولذآرخالد  هاشم  علي 146
69.516447732007/2006الدور االولانثىازا  محمد  انور  147
69.509488272007/2006الدور االولانثىخيام  مقداد  حسين148
69.41475672007/2006الدور االولانثىرؤى  اسامة  عدنان149
69.410984972007/2006الدور االولانثىنور  موسى  آاظم 150
69.394532262007/2006الدور االولانثىفرح عبد  اللطيف  عبد  الرزاق151
69.3184142007/2006الدور االولانثىامنه حسن شايع152
69.316392472007/2006الدور االولذآراسامة  احمد فتح  اهللا  153
69.267954642007/2006الدور االولانثىعال  عادل  عبد  الرزاق 154
69.099554262007/2006الدور االولذآراحمد  سامي  عالوي 155
69.095920022007/2006الدور االولذآرحيدر  يوسف  محمد   156
69.021827472007/2006الدور االولانثىنعم آريم  عبد  االمير  157
68.94597242007/2006الدور االولانثىوسناء  علي عبد  الوهاب158
68.929169292007/2006الدور االولانثىضي  محمد  عبد  الرضا  159
68.904731042007/2006الدور االولذآرفارس  خالد  جبار 160
68.826960512007/2006الدور االولذآرمحمد  نزار  فليح 161
68.659629432007/2006الدور االولانثىرشا  موفق  احمد 162
68.59995812007/2006الدور االولذآرحيدر  غازي  موسى  163
68.564215642007/2006الدور االولذآرعلي عبد  الكريم  مصطفى 164
68.489131312007/2006الدور االولانثىافراح  ابراهيم راضي165



68.329494552007/2006الدور االولذآريوسف  جبار  جحيل 166
68.31579512007/2006الدور االولانثىاسراء  عبد  السالم  جاسم   167
68.243772522007/2006الدور االولذآرمؤيد محمد علي168
68.224640432007/2006الدور االولذآراالء مؤيد  عبد  الكريم   169
68.21942622007/2006الدور االولانثىتهاني  عبد  الكاظم  عبد عثمان 170
68.189306522007/2006الدور االولذآرفادي  آريم  وحيد  171
68.176243982007/2006الدور االولذآرعمار  ستار  محمد172
68.14707052007/2006الدور االولذآرصفاء  طه  محسن   173
68.0032007/2006الدور االولذآرحسام جمعة واحد174
67.924571812007/2006الدور االولانثىرنا  صباح  حسن    175
67.921454272007/2006الدور االولانثىعال نزار  حمدون176
67.81461242007/2006الدور االولانثىفرح عبد  الرضا  جواد 177
67.744218782007/2006الدور االولانثىبان وادي  احمد 178
67.671091292007/2006الدور االولانثىريم رعد  عمر 179
67.622404412007/2006الدور االولذآروسام  مصلح  اسماعيل180
67.62159912007/2006الدور االولذآرياسر  عدنان  محمد181
67.608810232007/2006الدور االولانثىزينة  طلعت  شاآر 182
67.560597372007/2006الدور االولذآراحمد آاظم عبد الساده183
67.481698362007/2006الدور االولذآروسيم  مجيد  قرياقوس184
67.430124142007/2006الدور االولذآرمحمد  قاسم عبد الرزاق185
67.408341712007/2006الدور االولذآراحمد  وليد عبد  الرسول  186
67.288250052007/2006الدور االولذآرحسام  الدين  عباس 187
67.129185522007/2006الدور االولانثىاسماء  عماد  احمد188
67.029386922007/2006الدور االولانثىهالة عبد  االمير مكطوف189
67.019562642007/2006الدور االولذآرمهند  آنعان  منصور 190
66.986118792007/2006الدور االولانثىرنا نوري مناجد191
66.929933742007/2006الدور االولذآرمثنى آاظم مظلوم192
66.897984232007/2006الدور االولانثىذرى  علي  محمد 193
66.841843442007/2006الدور االولذآرعمار  محمود  آاظم194
66.625661272007/2006الدور االولذآرزيد عياد  رحيم 195
66.606151272007/2006الدور االولانثىشهد قاسم  محمد196
66.60496912007/2006الدور االولانثىهدى  حمزة احمد197
66.570118112007/2006الدور االولذآرحيدر  محمد  عبد  الزهرة 198
66.471004092007/2006الدور االولانثىسارة  نافع  محمد  سعيد199
66.467385032007/2006الدور االولانثىمنار عصام مصطفى200
66.424811182007/2006الدور االولانثىلهيب  داود  شمعون 201
66.300874712007/2006الدور االولذآرمحمد رياض حامد202
66.178573222007/2006الدور االولذآراحمد  هنين طعيمة203
66.023846642007/2006الدور االولانثىهديل صباح نوري204
66.01040752007/2006الدور االولذآرليث شهاب حمد205
65.945431332007/2006الدور االولذآرمحمد  جاسم  محمد 206
65.938367382007/2006الدور االولذآروليد اسماعيل ابراهيم207



65.8641962007/2006الدور االولذآروسام  علي جبر208
65.839609262007/2006الدور االولذآراحمد  باهر  مهدي 209
65.763102612007/2006الدور االولانثىرواء  اسماعيل  جابر 210
65.734739162007/2006الدور االولذآرعلي  حاتم عبد  القادر 211
65.72681492007/2006الدور االولانثىرنا جهاد عبد212
65.652986072007/2006الدور االولذآرسامر  صباح  جاسم213
65.55006942007/2006الدور االولانثىزينب  منير  سلمان 214
65.488051282007/2006الدور االولذآرمهند  علي عبد 215
65.485486332007/2006الدور االولانثىنور  طالب فحل  216
65.388160752007/2006الدور االولانثىتانية عبد  االله عبد  الصاحب 217
65.314935052007/2006الدور االولذآرعمار  محمد  ذياب 218
65.250473762007/2006الدور االولذآراسامة  ياسين  سلمان 219
65.225873932007/2006الدور االولذآرمحمد  حمودي  عليوي220
65.174090192007/2006الدور االولذآرعباس حسن بنوان221
65.119318042007/2006الدور االولانثىرشا عبد  الكريم  سلمان 222
65.093682962007/2006الدور االولذآرعلي عبد  الوهاب  احمد223
65.058488372007/2006الدور االولذآرمحمد  سعد  جبوري 224
64.956472612007/2006الدور االولذآرحيدر  ثامر  محمود 225
64.93316522007/2006الدور االولذآرعلي سعد  محسن 226
64.927608682007/2006الدور االولذآراشرف شاآر خضير227
64.890525092007/2006الدور االولذآرعلي محمد آامل228
64.848328622007/2006الدور االولانثىخنساء  علي  خليل   229
64.847245442007/2006الدور االولذآرعلي  حكمت  عبد  الرزاق230
64.823923632007/2006الدور االولانثىيسر سعد  صالح 231
64.719081552007/2006الدور االولذآرسالم رعد عبد الوهاب232
64.54441312007/2006الدور االولانثىزينب  فاضل  سلمان 233
64.515286252007/2006الدور االولذآرمثنى  باقر علي 234
64.47232482007/2006الدور االولذآرغسان  وليد عبد  الرحمن  235
64.470599472007/2006الدور االولذآرحسن  محمد  مصطفى  236
64.464791272007/2006الدور االولذآرنزار عطيه جاسم237
64.340378952007/2006الدور االولذآرحيدر  فؤاد  حمزة   238
64.208731412007/2006الدور االولذآرمعاذ  عدنان  علي 239
64.051359472007/2006الدور االولانثىنور موفق ابراهيم240
63.958517442007/2006الدور االولذآرحسنين فوزي عبد المهدي241
63.7171092007/2006الدور االولذآرآرار  عبود  مهدي 242
63.68868612007/2006الدور االولذآرحسين  نعمة  حمزة 243
63.633486022007/2006الدور االولذآرطارق  خالد  حميد 244
63.625223652007/2006الدور االولانثىعزة علي  جلوب   245
63.369866172007/2006الدور االولذآرمازن  زهير  علي 246
63.075232822007/2006الدور االولذآرفرقد  خلوق  ياسين 247
63.015158182007/2006الدور االولذآربديل  موفق  بديل248
62.998892212007/2006الدور االولذآرعلي  ضياء  جعفر 249



62.828400122007/2006الدور االولانثىاسراء  ضرار  يوسف  250
62.776710662007/2006الدور االولذآرحسين عليوي عبد251
62.564546932007/2006الدور االولذآرفيصل  رعد  سعدون252
62.501453492007/2006الدور االولانثىهدى محمد عبد اهللا253
62.472075482007/2006الدور االولذآرسيف سمير مهدي254
62.423151062007/2006الدور االولذآرمهند  غانم  محمد 255
62.398328882007/2006الدور االولذآرمحمد محمود محمد256
62.387967472007/2006الدور االولانثىعهود  هاشم  عودة 257
62.306511372007/2006الدور االولانثىعلياء  طالب  سعدون 258
62.057637492007/2006الدور االولذآرابراهيم مثنى محمد259
61.985715222007/2006الدور االولانثىرغد محمد زآي260
61.953723552007/2006الدور االولذآرمحمد  احمد  حسين261
61.827322182007/2006الدور االولانثىسارة  وسام  قاسم  262
61.739985072007/2006الدور االولذآرعمار  محمد  رشيد 263
61.664543262007/2006الدور االولذآرمصطفى  عبد  الحسين  محمد 264
61.658185632007/2006الدور االولذآررغد اآرم عبود265
61.628114132007/2006الدور الثانيذآرسيف علي عبد الكريم266
61.548418712007/2006الدور االولذآرمحمد  علي  حسين  267
61.545252462007/2006الدور االولانثىوفاء  شالل  عبد  الكريم 268
61.542007/2006الدور االولانثىنور سامي آريم269
61.467327942007/2006الدور االولانثىسرى  ابراهيم  عبيد 270
61.452857742007/2006الدور االولذآرحسان  عمران  موسى 271
61.409027082007/2006الدور االولانثىزينة صائب رضا272
61.365388382007/2006الدور االولذآرمصطفى  زهير  اآرم 273
61.321238482007/2006الدور االولذآرمصطفى يونس داود274
61.263272842007/2006الدور االولذآرغسان  فيصل  خضر   275
61.186197622007/2006الدور االولذآرعمر عبد  الرزاق  حسن 276
61.17014092007/2006الدور االولذآرباسم  قيس عبد  اهللا 277
61.059950762007/2006الدور الثانيذآرزيد فالح جيجان278
60.8242007/2006الدور االولذآرعلي مهدي جواد279
60.746369682007/2006الدور االولذآرجمال  سالم  محمد 280
60.700287822007/2006الدور االولذآرعلي  مزهر  خلف281
60.6032007/2006الدور االولذآرولدان مجيد282
60.519021062007/2006الدور االولذآرحسن هيثم صبري283
60.510017812007/2006الدور االولذآرسرمد  هجران  حسين   284
60.494353132007/2006الدور االولذآرناصر  جاسم ناصر 285
60.062983972007/2006الدور االولانثىسرى  محمد  رحيم 286
59.566051232007/2006الدور االولذآررامز عبد االحد فريد287
59.404208572007/2006الدور االولذآرسليم  اندراوس  حنا 288
59.3512007/2006الدور االولذآرابو بكر عبيد289
59.263289342007/2006الدور االولذآرانس وليد شهاب290
59.243509322007/2006الدور االولذآرعلي رعد عبد المجيد291



58.962134932007/2006الدور االولذآرمهند  فالح عبد  اهللا 292
58.960662322007/2006الدور االولذآرسيف  امثل  فاضل 293
58.955932852007/2006الدور االولذآرمحمد سعد ياسين294
58.83735022007/2006الدور الثانيذآرسنان خالد 295
58.664633622007/2006الدور االولذآرمجيب عبد االمير حسين296
58.464006912007/2006الدور االولذآرغياث مهدي محمد علي297
58.386354492007/2006الدور االولذآرسيف عادل عبد اهللا298
58.381108062007/2006الدور االولذآريزن سنان آامل299
57.749616592007/2006الدور االولذآراوس اياد عبد الرحمن300
57.528729832007/2006الدور االولذآرعالء شريف نصيف جاسم301
57.505431332007/2006الدور االولذآرعبد الرحيم عبد النافع شاآر302
57.174559242007/2006الدور االولذآرفادي نبيل آورآيس303
56.911224862007/2006الدور االولذآرمحمد خالد مجيد304
56.760924732007/2006الدور االولذآراحمد  رعد  حسن305
56.694658762007/2006الدور االولذآرماهر  عادل  مجيد  306
56.545510162007/2006الدور االولانثىايناس نجاة شكور307
56.068268912007/2006الدور الثانيذآرمخلد جاسم308
55.9012282007/2006الدور االولذآرمحمد عبد الحسين راضي309
55.47706162007/2006الدور الثانيذآرمهند حامد عبد عون310
53.7192007/2006ناجحة من الدور التكميليانثىسمر محمد صالح311
53.532007/2006جح بقرار من الدور التكميلذآراحمد قيس عيسى312




