
(الدور االول) 2017-2016نتائج االمتحان النهائً للعام الدراسً 

النتٌجةجراحة الفمطب الفموقاٌة األسنانتقوٌم األسنانمعالجة األسنانحشوات الجذوراطفالتٌجان وجسورصناعة األسنانامراض اللثةاسم الطالب الثالثيت

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌد ابرار حسٌن توفٌق1

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدامتٌازاثٌر احمد علً حسون2

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدااحمد جودت رشاد3

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد احمد ماجد مهدي حسٌن4

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد احمد محسن عل5ً

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدااسامة باسل شكر6

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جدااسعد عبد المحسن محمد7

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد اسماء عبد الرضا جبر8

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد جدااسٌل علً شاٌب كاٌم9

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطاصٌل فٌصل عبد الفتاح10

مقبول بقرار/مراض الفمامقبول/حشوات جذور مكمل بقرارمتوسطمقبولمقبولمقبولراسبراسبراسبمقبولمقبولجٌد اطٌاف حازم ناٌف11

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جدااالء عباس حسٌن سلمان12

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجداجٌدجٌدجٌد جدااالء عبد الكرٌم محمد13

ناجحمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطاالء ٌاسٌن ٌوسف14

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌد جداالبراء صالح هادي15

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطالحمزة عبد هللا جاسم16

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجداجٌدجٌدجٌد جداامانً حازم فرٌد17

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد  جٌد جداجٌد جداامنة عبد هللا حسٌن18

تاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلتاجٌلامنٌة درٌد اسعد حمٌد19

ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد اوس محمد سهم20

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد جدااٌات صباح سلمان ناصر21

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌد اٌة صباح شرهان باقر22

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدااٌة هاشم مهدي باقر23

ناجح بقرارمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول بقرارمتوسطمتوسطمتوسطمقبولاٌمن ٌونس نافع24

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد  جٌد جداامتٌازبتول زهٌر جواد سعدي25

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجداجٌد جدا  جٌد جداجٌد جدابكر رأفت جمٌل داود26

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطتانٌا اركان ابراهٌم27

ناجح بقرارمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبول بقرارمقبولمقبولمقبولمقبولتبارك خضٌر عباس28

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد تبارك خلٌل عبود حمود29

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد تبارك علً رشٌد حاتم30

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جداتقوى هٌثم الزم كاظم31

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجهاد عالء الدٌن جهاد32

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌهان منذر حسٌن33

ناجحمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطحسن عباس محمد34

المرحلة الخامسة



النتٌجةجراحة الفمطب الفموقاٌة األسنانتقوٌم األسنانمعالجة األسنانحشوات الجذوراطفالتٌجان وجسورصناعة األسنانامراض اللثةاسم الطالب الثالثيت

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدجٌدجٌد حسن عبد الكرٌم جاسم35

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداحسٌن علً صباح36

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداحوراء حسٌن فهد37

ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدا  جٌد جداجٌد جداحٌدر علً إبراهٌم38

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطدعاء صالح مهدي39

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد رانٌا عادل عبد جمٌل40

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولرغدة عبد هللا وهٌب41

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌد جدارند طارق منعم عبود42

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد  جٌد جداجٌد جدارند محمد عبد محمد43

ناجح بقرارجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول بقرارجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدارند مٌثم صبري محمد44

ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطرنده سامً عبد الكرٌم45

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد رؤى قتٌبة جبر رزاق46

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جدارٌام حمزة طالب عباس47

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدامتٌازرٌام عماد سمٌن فتح هللا48

راسب/ مراض الفم امقبول/تٌجان وجسورمكمل بقرارمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول بقرارمقبولمقبولمتوسطمتوسطزهراء سعدون عبدهللا49

ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌاززهراء سنان عبد العال50ً

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌد جدازهراء صباح مهدي51

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطزٌد مسلم محسن52

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد زٌدون طعمة كاظم مهدي53

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد زٌنب احمد خلٌل اسماعٌل54

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌد زٌنب رعد حسن55

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جدازٌنب قاسم محسن56

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدا  جٌد جداجٌد جداسارة صالح موسى57

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جداسارة عبد هللا جبر حسٌن58

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد  جٌد جداجٌد جداسارة علً ورور رشك59

راسب/ مراض الفم امقبول/تٌجان وجسورمكمل بقرارمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبول بقرارمقبولمقبولمتوسطسالً علً حسٌن60

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطسجاد عماد حامد61

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌد  جٌد جداجٌد جداسحر باسم إبراهٌم62

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌد سالانوراسماعٌل ابراهٌم63

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداسنان اكرم سلمان ناصر64

ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدا  جٌد جداامتٌازسنان وعد توفٌق محمد65

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد سٌف هادي عبد صالح66

ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدا  جٌد جداامتٌازشذى عٌسى ٌعقوب ٌوسف67

ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد شمس معن بانً شمام68

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد شهد رعد مطنش جبر69

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد شهد سعدي جواد70

ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداشهد عادل هاشم71



النتٌجةجراحة الفمطب الفموقاٌة األسنانتقوٌم األسنانمعالجة األسنانحشوات الجذوراطفالتٌجان وجسورصناعة األسنانامراض اللثةاسم الطالب الثالثيت

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداشهد عبد الكرٌم عاٌد72

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد شهد لطٌف محمد73

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداشٌماء حاتم علً هدهود74

ناجح بقرارجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبول بقرارمتوسطجٌدمتوسطمتوسطصالح حسن جلوب75

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد طٌبة علً مهدي خلف76

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جدا  جٌد جداجٌد جداعبد الرزاق حمٌد نعمة77

مقبول بقرار/ مراض الفمامتوسط/ صناعة مكمل بقرارمتوسطمقبولراسبمقبولراسبراسبراسبمقبولمقبولمتوسطعبد القادر اسعد حسٌن78

ناجح بقرارمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول بقرارمقبولمتوسطمتوسطجٌد عذراء طه محمد79

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد عالء مظهر خلف80

علً اسرفائق عبد الرسول81
ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد 

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌد علً عباس كاظم حسن82

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطعلً ناجً زٌدان83

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌد  جٌد جداجٌد جداغفران كاظم محسن84

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطفرقان عصام علً هادي85

مقبول/ شوات جذور حمتوسط/ صناعة ناجح بقرارمتوسطمقبول بقرارمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطكرار عمران عجم86ً

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد  جٌد جداجٌد جداكوثر علً إبراهٌم جواد87

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداالرا سعدي علوان88

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطلٌلى ولٌد عبود89

ناجحجٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداماهر ظاهر جعفر90

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد محمد اكرم ماجد إبراهٌم91

ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدجٌد جدامحمد بشٌر محمد92

راسب/ امراض الفم مكمل بقرارمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبول بقرارمقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمد كمال ناج93ً

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمرتضى جعفر ناصر94

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد مرٌم رعد جمٌل95

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدا  جٌد جداجٌد جدامرٌم مجٌد حٌدر96

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد مصطفى جاسم محمد جعفر97

راسب/ امراض الفم مكمل بقرارمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبول بقرارمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمصطفى رعد جاسم98

متوسط/تٌجان وجسورناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد مصطفى صالح حسٌن99

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد مصطفى هادي داخل100

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌد  جٌد جداجٌد جدامالذ ضٌاء عنتاك101

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدا  جٌد جداجٌد جدامنتظر سالم عل102ً

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمنتظر عبد الجبار لفتة103

متوسط/صناعة ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد مهند احمد خلف104

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد مهند باسم عبد القادر105

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد مهٌمن صكبان عباس106
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