
 الجامعة المستنصرية 

 كلية طب االسنان

 

 "الدور االول 6102-6102تسلسل خريجي "

 

 

 

   المعدل  األسم ت المعدل  األسم ت

 72.4591 اية هاشم مهدي باقر 11 85.8017 سنان وعد توفيق محمد 1

 12 82.8257 شهد عادل هاشم 2
 72.2895 شيماء حاتم علي هدهود 11 82.7642 شذى عيسى يعقوب يوسف 1  

 72.1190 زينب رعد حسن 14 80.5398 نيفين صباح هادي محمد 4

 71.8806 جيهان منذر حسين 15 79.5028 إبراهيم حيدر علي 5

 71.7328 رند محمد عبد محمد 16 77.9532 منتظر سالم علي 6

 71.6551 مصطفى جاسم محمد جعفر 17 77.5267 وسام صبيح سلوم خضير 7

 71.2293 ريام عماد سمين فتح هللا 18 77.2059 ميمونة فضل جاسم 8

 70.7812 شهد رعد مطنش جبر 19 77.1087 عبد الرزاق حميد نعمة 9

 70.7207 غفران كاظم محسن 41 76.9639 سارة صالح موسى 11

 70.5450 زهراء صباح مهدي 41 76.8671 وئام ظافر ناجي 11

 70.3689 هدى احمد عبد الوهاب 42 76.3540 مريم مجيد حيدر 12

 70.1366 سحر باسم إبراهيم 41 76.1407 زهراء سنان عبد العالي 11

 69.9303 شهد عبد الكريم عايد 44 76.1231 سارة علي ورور رشك 14

 69.8111 اسعد عبد المحسن محمد 45 75.8293 نائل صباح ميخا 15

 69.7257 نوال فاروق عبد القادر 46 75.5615 بكر رأفت جميل داود 16

 69.5385 تبارك علي رشيد حاتم 47 75.5404 كوثر علي إبراهيم جواد 17

  48 75.5063 اثير احمد علي حسون 18
 68.6703 محمد اكرم ماجد إبراهيم 49 75.1786 احمد جودت رشاد 19 

 68.4520 طيبة علي مهدي خلف 51 74.5791 سنان اكرم سلمان ناصر 21

 68.2310 علي اسرفائق عبد الرسول 51 74.5687 االء عباس حسين سلمان 21

 68.1779 محمد سهم اوس 52 74.3984 اماني حازم فريد 22

 68.0891 اسيل علي شايب كايم 51 74.2081 نهى علي داود 21

 68.0540 وسن احمد حطاب 54 73.8986 ماهر ظاهر جعفر 24

 67.9979 ايات صباح سلمان ناصر 55 73.5882 امنة عبد هللا حسين 25

 67.9323 محمد بشير محمد 56 73.3889 بتول زهير جواد سعدي 26

 67.5467 زينب احمد خليل اسماعيل 57 73.2308 عبد الكريم محمداالء  27

  58 72.9182 مالذ ضياء عنتاك 28
 67.1382 يوسف فاضل جاسم 59 72.7504 جهاد عالء الدين جهاد 29 

11  
 

 66.9745 البراء صالح هادي 61
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 المعدل   األسم ت  المعدل     األسم ت

 61.9541 رانيا عادل عبد جميل 91 66.4988 حسين علي صباح 61

 61.9149 عالء مظهر خلف 92 66.4115 اسامة باسل شكر 62

 61.6969 اسماء عبد الرضا جبر 91 66.2866 ليلى وليد عبود 61

 61.5130 اصيل فيصل عبد الفتاح 94 66.1465 تبارك خليل عبود حمود 64

 61.4013 نور حيدر حمزة عباس 95 66.0958 الرا سعدي علوان 65

  96 65.5721 سارة عبد هللا جبر حسين 66
 

 97 65.5288 شمس معن باني شمام 67
 

 
 60.9417 دعاء صالح مهدي 98 65.3940 رند طارق منعم عبود 68

 60.7719 ياسمين نصرت شاكر 99 65.3521 مريم رعد جميل 69

 60.6671 مصطفى صالح حسين 111 64.9557 حسن عبد الكريم جاسم 71

 60.6566 شهد لطيف محمد 111 64.7824 مهيمن صكبان عباس 71

  112 64.7573 االء ياسين يوسف 72
 

 59.8046 نورس صباح حسن 111 64.7391 تقوى هيثم الزم كاظم 71

 59.7723 مهند احمد خلف 114 64.6905 احمد ماجد مهدي حسين 74

  115 64.2599 نور صباح حسن 75
 

 59.3899 صالح حسن جلوب 116 64.2045 يوسفهاشم احسان هادي  76

 58.5342 فرقان عصام علي هادي 117 63.6901 هديل اركان حميد 77

  118 63.6147 ابرار حسين توفيق 78
 

 57.8896 الحمزة عبد هللا جاسم 119 63.4313 مهند باسم عبد القادر 79

 57.8719 هدير سلمان نجم 111 63.4092 زيدون طعمة كاظم مهدي 81

 57.8056 مرتضى جعفر ناصر 111 62.6896 احمد محسن علي 81

 57.7090 ايمن يونس نافع 112 62.5324 يوسف زكي دوشي 82

 57.6177 حسن عباس محمد 111 62.5103 رند ميثم صبري محمد  81

 57.5820 شهد سعدي جواد 114 62.3585 يوسف محمد عبد الوهاب 84

 57.0714 عذراء طه محمد 115 62.2326 علي عباس كاظم حسن 85

  116 62.2275 مصطفى هادي داخل 86
 

 55.5865 علي ناجي زيدان 117 62.2019 رؤى قتيبة جبر رزاق 87

 118 62.0881 رغدة عبد هللا وهيب 88
 

 
  119 62.0171 منتظر عبد الجبار لفتة 89

 
 61.9692 رنده سامي عبد الكريم 91

 


