
 الجامعة المستنصرية 

 كلية طب االسنان   

 

 "7102 – 7102تسلسل الدور االول   "

 المعدل االسم الرباعي ت المعدل االسم الرباعي ت

 73.4674 عبير إبراهيم محمد داور 31 85.7069 احمد رياض جليوي سلمان 1

 73.3509 شهد احسان كاظم محمود 32 85.6761 حسين ضياء حسين علي 2

 73.2535 مصطفى حمدي فاضل طالل 33 83.4633 زهراء جاسم شناوة جاسم 3

 73.1888 نورا طالب غضبان بيجان 34 83.3659 علي محمد علي رضا 4

 72.7638 رسل ثامر حسين وهاب 35 81.7495 صفاء محمد عاصم احمد 5

 72.7312 محمودعبدالستارنايف علي 36 81.5791 علي محمد عبد هللا خماس 6

 72.5306 انمار صباح عبدالمجيد عبد الحميد 37 81.4051 مروة صارم صديق عزيز 7

 72.5200 ايات سعدي داوود سلمان 38 79.5821 مودة اديب احمد حسن 8

 72.3724 داليا سامي رجب رسول 39 79.5811 شيماء احمد إبراهيم وسمي 9

 72.3127 دنيا رائد سليم كريم 40 79.4818 حسين سلمان بجاي كزار 10

 71.9336 رنا رعد سعد علي 41 79.0030 ئاال نجم عبد هللا محمد 11

 71.9300 امنية دريد اسعد حميد 42 78.9257 مرتضى مهدي عيدان عويز 12

 71.5356 زبيدة عماد حميد كامل 43 78.2315 احمد صابر كوشي دهيم 13

 71.4903 مهدي هاجر احمد اكرم 44 78.1330 زينب عبد الرحيم كاظم عثمان 14

 71.3979 فاطمة نهيل فخري قدري 45 76.9926 عمار محمود حسين احيمد 15

 71.0127 سنان عامر عبد االحد نعوم 46 76.0026 زهراء خليل إبراهيم جواد 16

 70.9797 يوسف جميل حسين عبد السادة 47 75.9981 سجاد عبد الرحيم حسن كسار 17

 70.8836 مروة محمد مصحب فرحان 48 75.9663 ايالف حافظ حسن سفيح 18

 70.8388 شدن اياد علي حسون 49 75.8912 محمد خالد ايوب مجيد 19

 70.4606 عمر عماد طالب حسين 50 75.4813 نور طارق سكران خميس 20

 70.3472 مها محمد ابراهيم سلمان 51 75.1520 عيسى احمد جعفر عيسى 21

 70.2391 علي صاحب مهدي اسماعيل 52 75.1405 محمد حسن فالح حسين 22

 70.2125 اسيا ميمون طارق حميد 53 74.9247 قطر الندى محمد رضا صالح 23

 70.1318 نسرين نزار جوبان حافظ 54 74.8349 ساندرا عبد الكريم قاسم فتح هللا 24

 70.0110 نور داخل رشيد كاظم 55 74.6200 ودق عمار عطا هللا علي 25

 69.6855 محمد وليد خالد عبد هللا 56 74.4059 فاطمة عادل محمد عبد الرحمن 26

 69.4052 هند خليل عكيش هادي 57 74.1551 احمد محمد احمد خضر 27

 69.2649 يمام عبد الكريم هاشم حسن 58 73.8874 محمد رياض عبد الواحد خلف 28

 69.1252 يوسف شهد جمال تايه 59 73.8689 رواء رضوان عبيد شحاذة 29

 69.1247 سرور محمود محمد هرس 60 73.5334 بسمة عبد الرزاق يوسف كاظم 30
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 63.1993 جمانة صادق جعفر احمد 91 68.5224 فاتن عماد عبد الهادي عليوي 61

 63.1699 عثمان احمد جاسم الحج 92 68.3909 اية كاظم عبد موسى  62

 62.2572 انمار نجم هادي سالم 93 68.3537 سمارة عامر إبراهيم محمد 63

 62.1753 لقاء شاكر ثجيل عبد الواحد 94 68.3240 شهد عبد المجيد محمد احمد 64

 61.9325 ايات بشارة مهدي صالح 95 68.2081 محمد قاسم ستار حسين 65

 61.4425 ضحى جواد كاظم عبيد 96 68.1585 زهراء شكر محمد ابراهيم 66

 61.2128 صالح عبيد شمخي جبر 97 68.1326 ريفال ناطق سعيد غايب 67

 61.1740 اسر وقار علي زين العابدين 98 68.1300 وجد طارق عبد الرزاق حمودي 68

 60.7958 يوسف محمود حسن علي 99 67.9002 جاسم حميد عباسامير  69

 60.3975 ميس ازهر يوسف محمد 100 67.7595 احمد علي محمد خلف 70

 60.1595 سيف محمد علي هاشم 101 67.2158 سامر كاظم محسن كاظم 71

 60.0771 محمد رياض خلف جابر 102 66.8590 فاتن يونس عباس محمد 72

 59.8958 اية سلمان حسين نصر هللا 103 66.1964 عبد هللا سجاد احمد نجم 73

 59.8537 احمد ظافر جبار جاسم 104 66.1559 سمارة سلمان علي ناصر 74

 59.5626 ايسر منذر شعبان ياسين 105 66.1237 ريتاج ياسر هاشم عبد 75

 58.9957 وئام سعد كاظم حسن 106 66.0439 رؤى جمال عبد األمير امين 76

 58.9142 علي محمد عودة بعيد 107 66.0020 ازل حسين جبر قصاب 77

 58.8591 محمد خاجي عبيد جابر 108 65.9366 سرى عبد السالم مد هللا الفي 78

 58.7258 ميرات عامر إبراهيم حسن 109 65.8579 سراء علي اركان خضير 79

 58.2821 امينسومر سامر عبد الستار  110 65.7334 ريام جمال جاسم داود 80

 58.1379 علي مجيد راضي كرمش 111 65.2966 علي محمد اسماعيل حسن 81

 56.8743 احرار علي عيال خلف 112 64.9477 مرتضى حميد طراد فلبح 82

 55.9446 اسراء مازن عباس حسن 113 64.9306 شهد فرمان عباس جاسم 83

 55.5754 خير الدين عبد المجيدايالف رائد  114 64.7659 ريام محمد إبراهيم علوان 84

 55.0320 عبد القادر اسعد حسين موسى 115 64.6515 ياسين صالح الدين عبدالمهدي ياسين 85

 54.8016 سالي علي حسين عبيد 116 64.5982 احمد كامل شراد جوالك 86

 64.2423 ايات فارس احمد محسن 87

 63.9591 علي قصي محي حمد 88

 63.9056 خالد جابر احمد  فاطمة 89

 63.4613 شوان شكيب نجيب سلطان 90

 


