
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌة االسم الرباعً الكلٌةالجامعةت

الصباحٌة85.77262013/2012االولانثىالعراقٌةهالة محمد جاسم محمد الخفاجًطب االسنانبغداد1

الصباحٌة85.34752013/2012االولانثىالعراقٌةفاطمة جلٌل اسماعٌل حنش الزٌديطب االسنانبغداد2

الصباحٌة83.16412013/2012االولانثىالعراقٌةزٌنة صالح مولود محمد العانً طب االسنانبغداد3

الصباحٌة83.13382013/2012االولانثىالعراقٌةزهراء كاصد حسٌن علوان السعديطب االسنانبغداد4

الصباحٌة82.87042013/2012االولانثىالعراقٌةرؤى متعب محمد حسن الدلٌمًطب االسنانبغداد5

الصباحٌة82.76312013/2012االولذكرالعراقٌةاحمد لٌث محمد صالح شهاب الوزانطب االسنانبغداد6

الصباحٌة82.6152013/2012االولذكرالعراقٌةٌاس محمد مصدق جعفر الشهٌبطب االسنانبغداد7

الصباحٌة82.51342013/2012االولذكرالعراقٌةعلً غٌث احمد خلفطب االسنانبغداد8

الصباحٌة81.14142013/2012االولذكرالعراقٌةمصطفى سعد هامل حسٌن الجادرطب االسنانبغداد9

الصباحٌة81.04992013/2012االولانثىالعراقٌةنور لفته عفتان عبد العامريطب االسنانبغداد10

الصباحٌة81.01452013/2012االولانثىالعراقٌةاسراء بهجت سلٌم علً طب االسنانبغداد11

الصباحٌة81.00272013/2012االولانثىالعراقٌةسراء سمٌر عبد الواحد اسعد حلٌوةطب االسنانبغداد12

الصباحٌة80.6232013/2012االولذكرالعراقٌةاحمد سمٌر كامل سعٌدطب االسنانبغداد13

الصباحٌة80.30032013/2012االولذكرالعراقٌةنوفل عبد الرزاق علً حسٌن السعديطب االسنانبغداد14

الصباحٌة80.24622013/2012االولذكرالعراقٌةالحكم جلٌل ابراهٌم مبارك النداويطب االسنانبغداد15

الصباحٌة79.90892013/2012االولانثىالعراقٌةرواء باسل فاضل عباس المشاٌخًطب االسنانبغداد16

الصباحٌة79.78592013/2012االولانثىالعراقٌةرند محمد فالح هوٌدي الجزائريطب االسنانبغداد17

الصباحٌة79.67392013/2012االولانثىالعراقٌةرشا ابراهٌم موسى قدوري العبٌديطب االسنانبغداد18

الصباحٌة79.38762013/2012االولذكرالعراقٌةاحمد عبد الجلٌل عبد الكرٌم عبدهللا القرةغلًطب االسنانبغداد19

الصباحٌة79.35792013/2012االولانثىالعراقٌةفاطمة جمال خلٌفة علً الطائًطب االسنانبغداد20

الصباحٌة79.14742013/2012االولانثىالعراقٌةناٌري آرام آزاد سركٌس طب االسنانبغداد21

الصباحٌة79.12722013/2012االولانثىالعراقٌةحنان طارق قحطان جبار السامرائًطب االسنانبغداد22

الصباحٌة79.12042013/2012االولانثىالعراقٌةمرٌم عماد محمد علً ابراهٌم الزٌوريطب االسنانبغداد23

الصباحٌة78.76432013/2012االولانثىالعراقٌةاصٌل باسم داود سلمان الخفاجًطب االسنانبغداد24

الصباحٌة78.61512013/2012االولانثىالعراقٌةمها زهٌر احمد محمد الجلبًطب االسنانبغداد25

الصباحٌة77.76862013/2012االولانثىالعراقٌةرٌهام محمد باشا باوه خان طب االسنانبغداد26

الصباحٌة77.57052013/2012االولانثىالعراقٌةطٌبة رعد عمران محمود التمٌمًطب االسنانبغداد27
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الصباحٌة77.34432013/2012االولانثىالعراقٌةرند حسٌن خزعل علً الفلوجًطب االسنانبغداد28

الصباحٌة77.02422013/2012االولانثىالعراقٌةشهد عبد االمٌر مزهر عباس العبٌديطب االسنانبغداد29

الصباحٌة76.97732013/2012االولانثىالعراقٌةمروة احمد عبد االمٌر رجب التمٌمًطب االسنانبغداد30

الصباحٌة76.69552013/2012االولانثىالعراقٌةصفاء فاضل مهدي صالح الزبٌديطب االسنانبغداد31

الصباحٌة76.31572013/2012االولانثىالعراقٌةسبأ ازهر وعد هللا ٌونس العبٌديطب االسنانبغداد32

الصباحٌة76.28072013/2012االولذكرالعراقٌةبسام فاضل حمٌد مزعل الدلٌمًطب االسنانبغداد33

الصباحٌة76.06742013/2012االولذكرالعراقٌةحسٌن احمد عبد الرسول احمد الخفاجًطب االسنانبغداد34

الصباحٌة75.97742013/2012االولانثىالعراقٌةسجى قاسم سلمان ماٌع العبوديطب االسنانبغداد35

الصباحٌة75.8082013/2012االولانثىالعراقٌةرند رامز نوئٌل داود البناءطب االسنانبغداد36

الصباحٌة75.60182013/2012االولانثىالعراقٌةمٌسم عدنان طاهر سعٌد الخٌاططب االسنانبغداد37

الصباحٌة75.19172013/2012االولانثىالعراقٌةرشا محمدعزٌز عنبر الحلً طب االسنانبغداد38

الصباحٌة75.12212013/2012االولذكرالعراقٌةرافد ناجً سوادي ناصر المرسومًطب االسنانبغداد39

الصباحٌة74.87692013/2012االولذكرالعراقٌةحٌدر حسن محمد علً باجالنطب االسنانبغداد40

الصباحٌة74.59782013/2012االولانثىالعراقٌةرند نصٌر كاظم سلمان التمٌمًطب االسنانبغداد41

الصباحٌة74.20492013/2012االولانثىالعراقٌةهمسة باسم حمٌد لطٌف البدريطب االسنانبغداد42

الصباحٌة74.17922013/2012االولانثىالعراقٌةاٌة ممتاز محمد مصطفى السلٌمطب االسنانبغداد43

الصباحٌة74.17192013/2012االولانثىالعراقٌةسارة عدنان حسٌن جعفر طب االسنانبغداد44

الصباحٌة74.17142013/2012االولانثىالعراقٌةبراق عمر حسٌن عبد هللا الدلٌمًطب االسنانبغداد45

الصباحٌة74.07172013/2012االولانثىالعراقٌةزٌنب غسان سامً عبد الجمٌلًطب االسنانبغداد46

الصباحٌة73.88952013/2012االولذكرالعراقٌةمروان خالد فٌروز ناصر حسٌن الدلٌمًطب االسنانبغداد47

الصباحٌة73.88782013/2012االولذكرالعراقٌةمروان غسان توفٌق داود العانًطب االسنانبغداد48

الصباحٌة73.77772013/2012االولانثىالعراقٌةاٌثار مخلص ناصر تاٌهطب االسنانبغداد49

الصباحٌة73.75452013/2012االولذكرالعراقٌةعبد هللا ثائر حسن سبتً عنكزطب االسنانبغداد50

الصباحٌة73.73732013/2012االولانثىالعراقٌةمٌنا عصام علً عبٌد الكاظمطب االسنانبغداد51

الصباحٌة73.73492013/2012االولانثىالعراقٌةدعاء ارغد غانم ٌونس االي بكًطب االسنانبغداد52

الصباحٌة73.4212013/2012االولانثىالعراقٌةسما نصٌر ابراهٌم عبد هللا الحٌالًطب االسنانبغداد53

الصباحٌة73.362013/2012االولانثىالعراقٌةبسمة عبد الستار عبد هللا حسٌن القرة غلًطب االسنانبغداد54
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الصباحٌة73.20762013/2012االولانثىالعراقٌةدعاء رائد رمزي صدٌق العمريطب االسنانبغداد55

الصباحٌة73.16172013/2012االولانثىالعراقٌةدانٌة احسان اسماعٌل صالح الدهانطب االسنانبغداد56

الصباحٌة73.10212013/2012االولذكرالعراقٌةعبد هللا رشٌد محجوب مصلحطب االسنانبغداد57

الصباحٌة73.0962013/2012االولانثىالعراقٌةرسل فاضل سلمان عبد الغنً الوهبًطب االسنانبغداد58

الصباحٌة72.80022013/2012االولانثىالعراقٌةاٌة محمد رفعت عبد الوهاب المتولًطب االسنانبغداد59

الصباحٌة72.68062013/2012االولانثىالعراقٌةاماندا جورج حسقٌال زورا طب االسنانبغداد60

الصباحٌة72.53662013/2012االولانثىالعراقٌةاسٌل حامد مدب حسٌن االمارهطب االسنانبغداد61

الصباحٌة72.41272013/2012االولانثىفلسطٌنٌة زهراء سمٌر حسن موسى طب االسنانبغداد62

الصباحٌة72.34192013/2012االولذكرالعراقٌةحسٌن عالء حسن علً اصغر الحسٌنًطب االسنانبغداد63

الصباحٌة72.23882013/2012االولذكرالعراقٌةمصطفى عبدالحسٌن عبدالواحد عبدالحسٌن النجارطب االسنانبغداد64

الصباحٌة72.20422013/2012االولذكرالعراقٌةلٌث حاتم محمد محمود العانًطب االسنانبغداد65

الصباحٌة72.1132013/2012االولانثىالعراقٌةسرى رامً سلٌمان محمد العطارطب االسنانبغداد66

الصباحٌة71.82322013/2012االولانثىالعراقٌةتقى باسم حازم حمٌد البدريطب االسنانبغداد67

الصباحٌة71.80672013/2012االولانثىالعراقٌةروان سعد عبد المهٌمن محمد القاضلًطب االسنانبغداد68

الصباحٌة71.67672013/2012االولانثىالعراقٌةلٌنا عباس علً حسٌن  بٌرمطب االسنانبغداد69

الصباحٌة71.61432013/2012االولانثىالعراقٌةمجد عماد ادور فضل هللا جرجًطب االسنانبغداد70

الصباحٌة71.60172013/2012االولانثىالعراقٌةزهراء محمد حسن علً الزٌديطب االسنانبغداد71

الصباحٌة71.352013/2012االولانثىالعراقٌةسرى طالب ٌوسف محمد العانًطب االسنانبغداد72

الصباحٌة71.12562013/2012االولانثىالعراقٌةدعاء حازم عبد الهادي صالح العانًطب االسنانبغداد73

الصباحٌة70.97752013/2012االولانثىالعراقٌةتبارك سالم عبود حسون العباسًطب االسنانبغداد74

الصباحٌة70.89452013/2012االولانثىالعراقٌةعال رعد طه امٌن طب االسنانبغداد75

الصباحٌة70.82392013/2012االولذكرالعراقٌةمصطفى عبد الصاحب محمد علً البصٌحًطب االسنانبغداد76

الصباحٌة70.71212013/2012االولانثىالعراقٌةلٌنة درٌد صالح عبدالقادرالبٌاتًطب االسنانبغداد77

الصباحٌة70.18122013/2012االولذكرالعراقٌةحسنٌن باسم محمد امٌن الوردطب االسنانبغداد78

الصباحٌة69.92052013/2012االولذكرالعراقٌةزٌد كفاح حمدان عبد الغفور العانًطب االسنانبغداد79

الصباحٌة69.83352013/2012االولانثىالعراقٌةنور علً رجب علً الراويطب االسنانبغداد80

الصباحٌة69.65042013/2012االولانثىالعراقٌةرسل خلٌل علً عودة القٌسًطب االسنانبغداد81
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الصباحٌة69.63452013/2012االولذكرالعراقٌةمصطفى عادل كامل جعفر الخٌاططب االسنانبغداد82

الصباحٌة69.36542013/2012االولانثىالعراقٌةبٌداء موحان سكر شبٌلً االسديطب االسنانبغداد83

الصباحٌة69.1752013/2012االولانثىالعراقٌةسٌماء حسٌن حمزه حمود الجبوريطب االسنانبغداد84

الصباحٌة68.96562013/2012االولانثىالعراقٌةشهد احمد عاصم عبد الرزاق الدباغطب االسنانبغداد85

الصباحٌة68.94642013/2012االولانثىالعراقٌةنادٌن جالل محمد مهدي الرزازطب االسنانبغداد86

الصباحٌة68.70112013/2012االولانثىالعراقٌةدٌانة هانً عبد الحسٌن مدرسة طب االسنانبغداد87

الصباحٌة68.63482013/2012االولذكرالعراقٌةاسامة سعد فرحان  ابراهٌم العبدهللاطب االسنانبغداد88

الصباحٌة68.48532013/2012االولانثىالعراقٌةلبنى قٌس جعفر حمادي بلبٌلطب االسنانبغداد89

الصباحٌة67.88262013/2012االولانثىالعراقٌةهدٌل اكرم علً محمد ابو السعدطب االسنانبغداد90

الصباحٌة67.77182013/2012االولانثىالعراقٌةمٌس لطفً عباس محمود العبٌديطب االسنانبغداد91

الصباحٌة67.76812013/2012االولانثىالعراقٌةاصٌل سالم نعمة محمد علًطب االسنانبغداد92

الصباحٌة67.55722013/2012االولانثىالعراقٌةمرٌم مهند حمٌد لطٌف السامرائًطب االسنانبغداد93

الصباحٌة67.08182013/2012االولانثىالعراقٌةحنان سعد فؤاد امٌن العانًطب االسنانبغداد94

الصباحٌة66.98362013/2012االولانثىالعراقٌةنعم حامد حمٌد عالويطب االسنانبغداد95

الصباحٌة66.95442013/2012االولانثىالعراقٌةسارة محمد حسٌن علً حسٌن الجنابًطب االسنانبغداد96

الصباحٌة66.86072013/2012االولذكرالعراقٌةامٌر امٌن نعمة كرٌم الموسويطب االسنانبغداد97

الصباحٌة66.5992013/2012االولانثىالعراقٌةضحى قٌس صباح ناصر الجبوريطب االسنانبغداد98

الصباحٌة66.23582013/2012االولذكرالعراقٌةنافع محمد بدر عبدالفتاح طب االسنانبغداد99

الصباحٌة65.90212013/2012االولذكرالعراقٌةكفاح ناظم مطلك محمدطب االسنانبغداد100

الصباحٌة65.7992013/2012االولذكرالعراقٌةمهند عبد الجلٌل حمٌد لطٌف السامرائًطب االسنانبغداد101

الصباحٌة65.79232013/2012االولذكرالعراقٌةعبد هللا عبد الناصر عبد الستار عبدالجبارطب االسنانبغداد102

الصباحٌة65.78212013/2012االولانثىالعراقٌةهالة محمد كامل كاظم الجاسمطب االسنانبغداد103

الصباحٌة65.46562013/2012االولانثىالعراقٌةرند محمود عبد الهادي محمود الشمريطب االسنانبغداد104

الصباحٌة65.42922013/2012االولذكرالعراقٌةسلٌم طارق سلٌم علً القرغولًطب االسنانبغداد105

الصباحٌة65.28862013/2012االولذكرالعراقٌةحسام فوزي مناجد عٌفان الدلٌمًطب االسنانبغداد106

الصباحٌة65.1142013/2012االولذكرالعراقٌةوسام محمود شاكر عبد الجبار البغداديطب االسنانبغداد107

الصباحٌة65.04812013/2012االولانثىالعراقٌةعال عادل عبد االمٌر علٌوي الطائًطب االسنانبغداد108
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الصباحٌة64.60912013/2012االولانثىالعراقٌةهدٌل رعد محمد جواد الخالصًطب االسنانبغداد109

الصباحٌة64.45852013/2012االولانثىالعراقٌةزٌنب طالب صادق محمد الجٌالويطب االسنانبغداد110

الصباحٌة64.32062013/2012االولانثىالعراقٌةصفا وفاء محمد زكً    طب االسنانبغداد111

الصباحٌة64.12322013/2012االولانثىالعراقٌةنورا ضٌاء علوان سلمان الجنابًطب االسنانبغداد112

الصباحٌة63.5862013/2012االولانثىالعراقٌةمٌس معن محمد علً جعفر الهواشًطب االسنانبغداد113

الصباحٌة63.23682013/2012االولانثىالعراقٌةسارة بدٌع عبد الجبار محمود الوائلًطب االسنانبغداد114

الصباحٌة63.21372013/2012االولانثىالعراقٌةبراء عماد عبد الجبار عبد الوردي  طب االسنانبغداد115

الصباحٌة63.09582013/2012االولذكرالعراقٌةعلً كامل زٌدان خلف النداويطب االسنانبغداد116

الصباحٌة62.67532013/2012االولذكرالعراقٌةحارث وائل عبد المنعم علًطب االسنانبغداد117

الصباحٌة62.65242013/2012االولانثىالعراقٌةنور نبٌل سلٌم محمد ثابتطب االسنانبغداد118

الصباحٌة62.56712013/2012االولانثىالعراقٌةتبارك فتاح عبدالرحٌم عبدالرزاق العبٌديطب االسنانبغداد119

الصباحٌة62.36892013/2012االولذكرالعراقٌةفٌصل عامر فٌصل موسى الموسويطب االسنانبغداد120

الصباحٌة62.34652013/2012االولذكرالعراقٌةاحمد قٌس عبد الهادي عٌسى المهداويطب االسنانبغداد121

الصباحٌة62.30632013/2012االولانثىالعراقٌةشهد محمد رشٌد عبود طب االسنانبغداد122

الصباحٌة62.12282013/2012االولانثىالعراقٌةمها مهدي ناصر عبد علً العقابًطب االسنانبغداد123

الصباحٌة61.71352013/2012الثانًذكرالعراقٌةمصطفى زهٌر سلمان علوانطب االسنانبغداد124

الصباحٌة61.57842013/2012االولانثىالعراقٌةاٌمان عبد هللا خلٌل ابراهٌم المٌاحًطب االسنانبغداد125

الصباحٌة61.02442013/2012االولانثىالعراقٌةشٌماء رعد حبٌب علً العكٌلًطب االسنانبغداد126

الصباحٌة60.92362013/2012االولانثىالعراقٌةسارة عبد االمٌر جبار راجً الناصريطب االسنانبغداد127

الصباحٌة60.6772013/2012االولانثىالعراقٌةرغد حسٌن محمد علً الركابًطب االسنانبغداد128

الصباحٌة59.51612013/2012الثانًانثىالعراقٌةسجى عبد النور حسن خانطب االسنانبغداد129

الصباحٌة59.21442013/2012الثانًانثىالعراقٌةرند عادل عزٌز جبار النداويطب االسنانبغداد130

الصباحٌة58.83822013/2012الثانًذكرالعراقٌةعمر شكٌب نجٌب سلمانطب االسنانبغداد131

الصباحٌة58.79022013/2012الثانًانثىالعراقٌةهند ٌحٌى صالح مهدي الجورانً طب االسنانبغداد132

الصباحٌة58.72792013/2012الثانًذكرالعراقٌةابراهٌم لٌث سامً مجٌد الخالديطب االسنانبغداد133

الصباحٌة58.67812013/2012االولانثىالعراقٌةبسمة احمد قاسم كرٌم الهنداويطب االسنانبغداد134

الصباحٌة58.59632013/2012االولانثىالعراقٌةلباب سامً رجب عبد الكرٌم الهاشمًطب االسنانبغداد135



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌة االسم الرباعً الكلٌةالجامعةت

الصباحٌة58.45662013/2012االولذكرالعراقٌةمحمد صادق جواد مجٌد البٌاتًطب االسنانبغداد136

الصباحٌة57.54812013/2012الثانًانثىالعراقٌةمٌنا لٌث اسماعٌل خلٌل االولوسًطب االسنانبغداد137

الصباحٌة57.15722013/2012االولذكرالعراقٌةمحمد عباس فاضل محمد الطائًطب االسنانبغداد138

الصباحٌة56.95182013/2012الثانًانثىالعراقٌةرؤى عبدالسالم نوري اسماعٌلطب االسنانبغداد139

الصباحٌة56.59872013/2012الثانًانثىالعراقٌةنبأ محمد ٌحٌى اله مجٌدطب االسنانبغداد140

الصباحٌة56.2732013/2012الثانًانثىالعراقٌةدٌنا غسان عدنان عباس البٌاتًطب االسنانبغداد141

الصباحٌة56.21452013/2012االولذكرالعراقٌةحسام عماد محمد سعٌد الشاهاطب االسنانبغداد142

الصباحٌة56.09682013/2012الثانًانثىالعراقٌةنور ثامر حكمت توفٌقطب االسنانبغداد143

الصباحٌة55.89912013/2012الثانًانثىالعراقٌةاطٌاف خلٌل بكري عبدالرزاقطب االسنانبغداد144

الصباحٌة55.27132013/2012الثانًذكرالعراقٌةحٌدر اسعد كاظم محمد القاسمطب االسنانبغداد145

الصباحٌة54.85112013/2012الثانًانثىالعراقٌةرسل رعد فاضل حسٌن  طب االسنانبغداد146

الصباحٌة54.54332013/2012الثانًذكرالعراقٌةماجد محمد ماجد عبدالوهابطب االسنانبغداد147

الصباحٌة54.02692013/2012الثانًذكرالعراقٌةمصطفى مقداد عبدالرزاق محمدطب االسنانبغداد148

الصباحٌة53.03872013/2012الثانًذكرالعراقٌةعلً ابراهٌم عبٌد بدريطب االسنانبغداد149

الصباحٌة52.72832013/2012الثانًذكرالعراقٌةغزوان كرٌم عبد عٌد خلفطب االسنانبغداد150




