
صحة صدور وثٌقة االعدادٌةالجنسيةسنة القبولنوع القبولالدورالجنسالمعدلاالسمت
رقم وتاريخ وجهة اصدار كتب القبول او النقل من 

داخل او خارج العراق
المالحظات

من اليمن/ يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 2011/11/30 في 9976/و/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من اليمن/ معادلة شهادة دور اولاوثى88.0522مٌنة عزت عبدالكرٌم رفعت1

من اليمن/ يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 2011/11/30 في 9976/و/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من اليمن/ معادلة شهادة دور اولاوثى85.7110مرٌم عزت عبدالكرٌم رفعت2

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى79.9181سجى محمد رضا محسن3

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى79.7782بان علً صالح موٌش4

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى79.4564جوان اركان محمد سعٌد5

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012تعديل ترشيح من طب الكنديدور اولذكر79.3753احمد شكر محمود شحاذة6

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى79.2919نرٌمان مهند زٌدان خلٌفه7

من البحرين/ يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 2011/11/15 في 9097/و/5ت ميوجدالعراقية2011/2012معادلة شهادة من البحريندور اولذكر79.0219احمد اسماعٌل عبدالرسول اسماعٌل8

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى78.8581دٌنا محمد حسن محمدباقر9

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى78.8099سمر حسام عاصم هاشم10

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى78.7610شهد سعد رحٌم صالح11

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر78.4159مروان سرمد بهجت دٌكران12

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر77.0618الحمزه ثائر حسن سبت13ً

2010/11/11 في 9815/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012جامعة بغداد/ من كلية الطب/ تعديل ترشيح دور اولاوثى76.8261رندا سامً حمادي رسن14

2011/12/13 في 10640/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012جامعة بغداد/ من كلية الصيدلة /تعديل ترشيح دور اولاوثى76.8232حنٌن باسم حمٌد لطٌف15

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى76.7688مرٌم صالح رشٌد محمد16

من اليمن/ يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 2011/10/26 في 8353/و/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من اليمن/ معادلة شهادة دور اولاوثى76.7475ٌاسمٌن محمد خضر مٌكائٌل17

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى76.5484مٌنا محمد غنً عبد 18

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى76.4316ساره فٌصل جاسم محمد19

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى76.4082رند رٌاض عبدالفتاح قدوري20
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2011/11/24 في 9700/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012ابناء اساتذة/ نقل دور اولذكر76.0522مضر عبدالعباس فضٌخ دغبوش21
مه عمان / يىجد صحة صدور بىثيقة االعدادية 

تعادل شهادة مه سلطاوة عمان/

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى76.0337تبارك عادل رسول محمد22

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى75.2490هدى موفق عباس كاظم23

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى74.9186انهار عامر موسى ٌاسٌن24

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى74.4562رند محمد عبد طالب25

2014/4/1 في 1807 /3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت / نقل من داخل العراق دور اولذكر74.0378حٌدر شهٌد علً عبد26

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى74.0258زهراء عادل حسن صالح27

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى73.9128مرٌم اكرم جسام محمد28

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى73.7351رٌم احمد عبدالعزٌز عبدالغن29ً

2012/3/2 في 6175/ق/5ت ميوجدالعراقية2012/2013من كلية الرافدين الجامعة/ الطلبة االوائل / نقل دور اولاوثى73.5974نور بدر حسن راض30ً
/ مه السىيد / يىجد صحة صدور بىثيقة االعدادية 

معادلة شهادة مه السىيد

2011/12/26 في 11380/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة االنبار/ تعديل ترشيح دور اولاوثى73.5936رسل داود سلمان جارهللا31

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى73.4745هدٌر مهند شاكر محمود32

2011/12/5 في 1021/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من الجامعة المستنصرية / تعديل ترشيح دور اولاوثى73.4717سالفة ثابت عبدالسادة حصٌد33

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012تعديل ترشيحدور اولاوثى73.4277لٌلى احمد اكرم خٌرالدٌن34

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى73.3735سارة حٌدر فاضل حسان35

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى73.3379اٌات ماجد صالح مهدي36

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى73.3183زٌنب باسل صادق امٌن37

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر73.2382مصطفى محمد سالم فزٌع38

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى73.1827مرٌم عادل عبدالحسٌن كاظم39

2011/12/26 في 11380/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة تكريت /تعديل ترشيح دور اولاوثى72.9317رند محمد كامل بٌكان40
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2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى72.8936لٌن نبٌل غازي خلٌل41

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى72.8302دٌنا اكرم توفٌق داود42

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى72.7122دٌنا مثنى عباس حسن43

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر72.7119امٌن مقداد مهدي صالح44

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر72.7115انور حسن محٌبس شات45ً

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من طب الكندي/ تعديل ترشيح دور اولذكر72.5773سنان محمد محمود اكرم46

2011/11/21 في 9485/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من الجامعة المستنصرية /تعديل ترشيح دور اولاوثى72.5532ضفاف جعفر رسول جاسم47

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى72.5433رهام احمد عبدالجبار احمد48

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى72.4350زٌنه عالء نجم مصطفى49

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى72.4206حوراء عصام محمود عبدالباق50ً

2014/4/1 في 1807 /3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولذكر72.3750محمد حاتم علوان دهموج51

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى72.3309زهراء عماد عبداللطٌف حسٌن52

2014/4/1 في 1807/ 3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولذكر72.2782ٌحٌى ولٌد غٌدان خلف53

2011/9/12 في 6067/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من كلية العلوم/ نقل االوائلدور اولاوثى71.8810هالة رسول كرٌم محمد54

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى71.8054رٌم اسامه احمد سامح55

2014/4/1 في 1807 /3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولاوثى71.4963اٌمان داود سلمان جمعة56

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى71.4791امنه نبٌل عبدالقادر حمادي57

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى71.3267رٌام لؤي محمود جاسم58

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى71.3259رند كرٌم جاسم محمد59

2014/4/1 في 1807/ 3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولاوثى71.2905نور أسماعٌل هادي خلٌل60
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 اكتىبر قطاع المعلىماتية6وقل مه جامعة 2014/4/1 في 1807 /3ت مصحة صدوربكشف الدرجات/ ال يوجد العراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولذكر71.1384عمر علً عبدالقادر عل61ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى71.0856اٌة سعد فائق عبدالوهاب62

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.8837فٌفٌان ناصر شمعون داود63

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر70.8409احمد سعد محمود كاظم64

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر70.7980حارث محمدجواد هاشم سلمان65

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.5911رٌام رضا عبدالجبار عودة66

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.5478شاران لٌون سمسون شٌنو67

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.4468دعاء عبدالرزاق جمٌل ظاهر68

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.4373ساره عدنان عبدالجبار عبدالرزاق69

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.4268مرٌم محمد جونً منات70ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر70.2172احمد عالء حسن عبدالحسٌن71

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر70.1750طه محمد اسعد ابراهٌم72

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.0268زهراء مهدي فضل خضٌر73

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى70.0193رسل محمود سوٌف عباس74

2011/12/26 في 11380/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة تكريت/ تعديل ترشيح دور اولاوثى69.9095نور سهٌل عبدهللا جواد75

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى69.7751مٌس ماجد عبدالرحمن سلمان76

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى69.7614اٌة ضٌاء محمد عبدالمجٌد77

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى69.5277نور ابراهٌم احمد ابراهٌم78

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى69.5056سارة رعد هندي حمد79

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى69.4139ربى باسم حسن راض80ً
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2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر69.4014سامر علً حسٌن حمادي81

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى69.2807هدى مؤٌد حسن حسٌن82

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر69.2207حارث عصام احمد عطٌة83

من ايران/ يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 2008/1/8 في 101/ 5ت ميوجدالعراقية2007/2008من ايران/ معادلة شهادة دور اولاوثى69.0721زهراء عبدالحسٌن سلمان طاهر84

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى69.0560عفراء علً عبدالرحمن عل85ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى68.9319براء باتع خلٌفه هالل86

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر68.8789احمد محمود رشٌد عبد87

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى68.8419مً انور عباس علوان88

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2010/2011مركزيدور اولاوثى68.7994اسٌل فاضل حسٌن بوهان89

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى68.7366رأفه عادل علً عبدالمحسن90

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى68.7212نادٌن صباح موشً حنا91

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر68.5795مصطفى حسٌن محمد عباس92

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى68.3213رانٌه محمد احمد حسٌن93

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى68.2773رٌام وحٌد رحٌم وحٌد94

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى68.0942دعاء ابراهٌم محمد هاشم95

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر67.9260مصطفى فٌصل جبار جودة96

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى67.8640زٌنه صابر علٌوي رخم97

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى67.8632غدٌر جواد حسن مهوال98

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى67.7629زٌنب ماهر عبدالقادر ٌوسف99

2011/12/8 في 10397 /5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر67.7069ٌوسف اٌمن صادق عباس100

د علً حسٌن عباس الحسٌنً .م.اد حراء صباح عبداالمٌر.م

       عمٌد كلٌة طب االسنان مدٌر التسجٌل

حسام محمد سعٌد.د.                       م

 للدراسة الصباحٌة2016/2015الدوراالول للعام الدراسً  / جامعة بغداد /            قوائم خرٌجً كلٌة طب االسنان

12/7/2016 (بطلبتنا وحشدنا نحمً العراق ونبنٌة  )              اسم دورة التخرج 

                                          معاون العمٌد لشؤون الطلبة



صحة صدور وثٌقة االعدادٌةالجنسيةسنة القبولنوع القبولالدورالجنسالمعدلاالسمت
رقم وتاريخ وجهة اصدار كتب القبول او النقل من 

داخل او خارج العراق
المالحظات

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر67.6831طه صائب جواد شاكر101

من االمارات/ يوجد صحة صدور بوثية االعدادية2010/10/25 في 8385/ق/5ت ميوجدالعراقية2010/2011من االمارات/ معادلة شهادة دور اولاوثى67.6072غٌداء سمٌر عبود عل102ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر67.5793مصطفى ابراهٌم جعفر حمزه103

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى67.3188بان غضنفر علً رفٌق104

من االمارات/ يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 2011/11/21 في 9509/و/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من االمارات/ معادلة شهادة دور اولذكر67.2574حٌدر عالء موحان عل105ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى67.1587مٌس رعد خنجر زغٌر106

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى67.0512هٌا باسم العٌبً شوٌع 107

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى66.9827نور كاظم عباس عطٌه108

2014/4/1 في 1807/ 3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت / نقل من داخل العراق دور اولذكر66.9730نورس بهاء عبدالصاحب عبدالوهاب109

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى66.9188فاطمه فوزي سلمان خلف110

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى66.8239عبٌر عبدالعزٌز عامر كاظم111

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى66.7790سرى كاظم مسٌر ٌاسٌن112

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة االنبار / تعديل ترشيح دور اولاوثى66.7606ورود محمد ناصر حسٌن113

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر66.7116انمار سعد هاشم محمد114

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر66.4721بالل ملك عباس خلف115

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من الجامعة المستنصرية/تعديل ترشيح دور اولاوثى66.4290لٌنا سعد سلمان عواد116

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر66.2963كاظم جمال كاظم عزٌز117

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر66.2304احمد ماجد جمٌل عرفان118

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى66.2048غفران حمٌد هلٌب خلف119

2014/4/1 في 1807/ 3ت ميوجدالعراقية2013/2014من جامعة تكريت كلية طب االسنان/ نقل من داخل العراق دور اولاوثى66.1884هبة كاظم حسٌن عل120ً

د علً حسٌن عباس الحسٌنً .م.اد حراء صباح عبداالمٌر.م

       عمٌد كلٌة طب االسنان مدٌر التسجٌل

 للدراسة الصباحٌة2016/2015الدوراالول للعام الدراسً  / جامعة بغداد /            قوائم خرٌجً كلٌة طب االسنان

12/7/2016 (بطلبتنا وحشدنا نحمً العراق ونبنٌة  )            اسم دورة التخرج 

حسام محمد سعٌد.د.               م

                                معاون العمٌد لشؤون الطلبة



صحة صدور وثٌقة االعدادٌةالجنسيةسنة القبولنوع القبولالدورالجنسالمعدلاالسمت
رقم وتاريخ وجهة اصدار كتب القبول او النقل من 

داخل او خارج العراق
المالحظات

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر66.1835همام عدنان خلف مهدي121

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى65.9163لجٌن رعد احمد مصطفى122

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى65.6837عال علً منٌر سلمان123

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى65.1704دٌنا طاهر مسلم عل124ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى65.1270سرى عصام حسٌن علوان125

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى65.1064جٌهان كرٌم عبود ناصر126

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة البصرة / تعديل ترشيح دور اولاوثى65.0636زٌنب رضا غازي عودة127

2011/11/28 في 3982/ 5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة االنبار /تعديل ترشيح دور اولذكر64.6249حسن حاتم فهد دروٌش128

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى64.4145اسماء خالد سلسل صالح129

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى64.3725رٌام امٌر عبٌد كاظم130

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى64.1075عال موفق احمد حسٌن131

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر64.0411زٌن العابدٌن طارق عباس محمدجواد132

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.9913تبارك عامر عبد محمد133

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.9305مأل لواء كاظم هاشم134

2011/12/26 في 11380/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة البصرة / تعديل ترشيح دور اولذكر63.7918مصطفى جلٌل حمٌد محمد135

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.7422امنه سعدون عبدالعزٌز ابراهٌم136

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر63.6604مرتضى عبداالمٌر مشكور عل137ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.4999فرح محمد فٌصل عبدالكرٌم138

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.4641شهد عصام احمد جمٌل139

د علً حسٌن عباس الحسٌنً .م.اد حراء صباح عبداالمٌر.م

       عمٌد كلٌة طب االسنان مدٌر التسجٌل

حسام محمد سعٌد.د.               م

                                معاون العمٌد لشؤون الطلبة

 للدراسة الصباحٌة2016/2015الدوراالول للعام الدراسً  / جامعة بغداد /            قوائم خرٌجً كلٌة طب االسنان

12/7/2016 (بطلبتنا وحشدنا نحمً العراق ونبنٌة  )           اسم دورة التخرج 



صحة صدور وثٌقة االعدادٌةالجنسيةسنة القبولنوع القبولالدورالجنسالمعدلاالسمت
رقم وتاريخ وجهة اصدار كتب القبول او النقل من 

داخل او خارج العراق
المالحظات

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.3889زهراء جواد كاظم شالكة140

من ليبيا/ يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 2011/9/15 في 6202/و/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من ليبيا/ معادلة شهادة دور اولاوثى63.3337مٌنا محمد عبدالمجٌد احمد141

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر63.3064مهند جاسم محمد حسٌن142

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.1743رٌا عبدالرحمن برهان عل143ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى63.0613رند محمد عبدالوهاب ابراهٌم144

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر63.0222منتظر سعدي خلبص مطرب145

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى62.9773رند عقٌل مسلم كاظم146

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى62.9310فاطمه ضٌاء رجب ٌوسف147

2014/4/1 في 1807 /3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولذكر62.9265احمد خضٌر عباس عمر148

 اكتىبر قطاع المعلىماتية6وقل مه جامعة 2014/4/1 في 1807 /3ت مصحة صدوربكشف الدرجات/ ال يوجد العراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولذكر62.9031انس سامً ابراهٌم عبدالرحمن149

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى62.8621تبارك محمود عبدالجبار بنوان150

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر62.7983احمد عبدالحسٌن علً حمزة151

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى62.5635زهراء حمٌد سهر حمود152

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر62.4188محمد حسن علً احمد 153

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر62.4164صالح مسلم ماجد محمدرشٌد154

2014/4/1 في 1807/ 3ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت / نقل من داخل العراق دور اولاوثى62.4000نور كاجب حسٌن جاسم155

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/من جامعة تكريت/ تعديل ترشيح دور اولذكر62.2711دلٌر عٌسى بشٌر سعدهللا156

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى62.1698فاطمه عابر عبدالرحمن احمد157

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى62.0709رٌام سعٌد سلمان كمون158

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من تكريت/ تعديل ترشيح دور اولذكر61.9806منتظر علوان كاظم علوان159

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر61.8049احمد نظام محمود نعمه160

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر61.6888علً محمود خزعل محمود161

د علً حسٌن عباس الحسٌنً .م.اد حراء صباح عبداالمٌر.م

       عمٌد كلٌة طب االسنان مدٌر التسجٌل

حسام محمد سعٌد.د.                    م

                                معاون العمٌد لشؤون الطلبة

 للدراسة الصباحٌة2016/2015الدوراالول للعام الدراسً  / جامعة بغداد /            قوائم خرٌجً كلٌة طب االسنان

12/7/2016 (بطلبتنا وحشدنا نحمً العراق ونبنٌة  )      اسم دورة التخرج 



صحة صدور وثٌقة االعدادٌةالجنسيةسنة القبولنوع القبولالدورالجنسالمعدلاالسمت
رقم وتاريخ وجهة اصدار كتب القبول او النقل من 

داخل او خارج العراق
المالحظات

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى61.6827كربالء ثائر عبدالكاظم منس162ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر61.6481اكرم سالم كاطع ثوٌن163ً

2011/12/13 في 10640/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/من جامعة تكريت / تعديل ترشيح دور اولذكر61.4376محمد جلٌل جمعه ٌاسٌن164

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى61.1702امانً احمد عبدالفتاح محمد165

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى60.3821انسام مكً جبار محمد166

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى60.2027فاطمه بهاء حسٌن عل167ً

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى60.0960هدٌر سعد محمد عباس168

2011/11/21 في 9485/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012الجامعة العراقية/ من طب ابن سينا / تعديل ترشيح دور اولاوثى59.6828صفا رعد عبدالوهاب احمد169

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/من جامعة تكريت / تعديل ترشيح مدور اولذكر59.3267عبدالرحمن صباح اسعد محمد170

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر59.3066احمد عبدالوهاب عباس مسٌر171

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى59.1930زٌنب هٌثم صالح عبود172

2014/6/2 في 2592/ 5ت ميوجدالعراقية2013/2014كلية طب االسنان/من جامعة تكريت / نقل من داخل العراق دور اولاوثى59.1495ناز عبدالخالق مظفر امٌن173

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر58.4477محمد عبدالجبار حمود حمد174

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى58.3792رسل هالل صالح ابراهٌم175

2011/11/15 في 9097/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من السعودية/ معادلة شهادة دور اولاوثى57.7777امنة محمد ابراهٌم وحٌد176
من المدارس / يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية

السعودية

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولاوثى57.3528غنى عباس عبدالمهدي حسن177

2011/11/15 في 9097/د/5ت ميوجدالعراقية2011/2012من المدارس السعودية/معادلة شهادة دور اولاوثى56.7629زهراء جعفر باقر ترك178
من المدارس /يوجد صحة صدور بوثيقة االعدادية 

السعودية

2011/12/8 في 10397/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012مركزيدور اولذكر56.1867ٌاسر مهدي ٌاسر زبٌدي 179

2011/12/5 في 10201/ق/5ت ميوجدالعراقية2011/2012كلية طب االسنان/ من جامعة االنبار/ تعديل ترشيح دور اولذكر56.0253علً عزت عبدالستار عٌسى180

مه اوكراويا/ وقل مه خارج العراق 2014/4/1 في 1807/ق/5ت مصحة صدوربكشف الدرجات/ ال يوجد العراقية2013/2014كلية طب االسنان/من تكريت/ نقل من داخل العراق دور اولذكر55.9816احمد هادي أبراهٌم حسون181

د علً حسٌن عباس الحسٌنً .م.اد حراء صباح عبداالمٌر.م

       عمٌد كلٌة طب االسنان مدٌر التسجٌل

12/7/2016 (بطلبتنا وحشدنا نحمً العراق ونبنٌة  )         اسم دورة التخرج 

 للدراسة الصباحٌة2016/2015الدوراالول للعام الدراسً  / جامعة بغداد /            قوائم خرٌجً كلٌة طب االسنان

حسام محمد سعٌد.د.                    م

                                معاون العمٌد لشؤون الطلبة


