


: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة 2011/7/3 فً 12240:   رقم وتارٌخ االمر الجامع2011/2010ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول81.53001271ابراهيم بشير بدران ابراهيم الحيالي1

االول78.19924334احمد صالح الدين ثامرعمي البصو2

االول77.7362262عمي ضاهي مال اهلل يونس الحديدي3

االول77.54996387غفران محمد سميم سعيد  ال عمي خان4

االول76.43923217االء عدنان حمدي الوتار5

االول76.22873159محمد عبد الوهاب عمي شمالي6

االول76.19945433رئام عزمي فاضل سميمان7

االول75.49162252محمد صباح عبد الوهاب إسماعيل8

االول73.64832845أمير عبد الهادي عبد الكريم حسن الداؤدي9

االول70.92090738احمد غسان يونس حميد الطائي10

االول70.5262072آالء غارس عدنان محمود ال طه11

االول70.09177014سارة عبد المنعم محمد توتونجي12

االول69.80803449سرى سميمان محمد عمي المهتدي13

االول69.55549018هبة هيثم شاهين حمودي الخطاب14

االول69.46170609زينب ماهر داؤد سميمان النعيمي15

االول69.04019322احمد خالد محمد طه الطه16

االول68.82436304عمر امير محمد نجم الصفار17

االول68.6554666جيالن لويس حبيب عبوش عولو18



االول68.6188931صفا راسم محمد سالم19

االول67.07909344سما سميمان دانيال دغا ال دانيال20

االول66.48042587علً خالد عبد هللا محمد امٌن21

االول66.27956085اسراء عبد الستار اسمٌر جاسم رجبو22

االول66.15911501سنى موفق بشٌرعبد الرحمن مال ابراهٌم23

االول65.90147179اٌمان عبٌد مصطفى حج24ً

االول65.4425765اٌمان محمد محمود سلٌم25

االول65.42964826ٌاسر موفق فاضل الرفاع26ً

االول65.32523643قسمة عزٌز محمد علً الخفاؾ27

االول65.30180758نور نذٌر عبد القادر خضر حسن اؼا28

االول65.21363169صفا حازم ٌحٌى  احمد المشهدان29ً

االول64.85537724اٌناس فائز سعد هللا اسماعٌل التكاي30

االول64.55169037 نعمة بهنام ٌوسؾ حنو31

االول64.2002111عبد هللا محمد نزار عبد العزٌز32

االول63.25511417رفل هاشم حمٌد عبد هللا الزبٌدي33

االول63.13101914عبٌر طه فتحً حسن الحٌال34ً

االول62.85700213طالل ٌونس علً ابراهٌم العزب35

االول62.6810042بسام طالل محمد حمعة اللوٌزي36

االول62.51421805عال عدنان علً حسن السباه37ً

االول62.09898638هشام مزاحم فاسم داإإد المالح38

االول61.08099842سارة شامل صادق حجً الشامل39

االول60.98729881ٌسرى مصطفى صادق40

االول60.97048967سماء بركان سعد الدٌن الضاح41ً

االول60.7433596عبٌدة كمال محمد  جاسم العان42ً

االول60.10292871امان عوؾ عبد الرحمن العبباج43ً

االول60.08317019مصطفى نبٌل محمود محمد44

االول60.06844435وئام فهمً ابراهٌم العزو45

االول59.82669823مها احمد حسٌن  عطا هللا البدران46ً

االول59.10598881بارق عودة محمود عبد الحمدان47ً

االول59.07767756شهاب احمد محمد علً  الصفوك48

االول58.64484822منى محمود محمد شكر الكروي49

االول58.63958938اسراء طالل علً احمد ال عبد القادر50

االول58.60281074سارة عبد الخالق سلمان القٌس51ً

االول58.56878059فادي رامز روبٌل كورٌا مكسابو52

االول57.88681392هبة خالد خلؾ سلٌمان السبعاوي53

االول57.71824481سهٌر طارق عبد الوهاب المجمع54ً

االول57.69322695دعاء مصطفى بهاء الدٌن مصطفئ العبٌدي55



االول57.41346665نسٌبة طارق نجم الطائ56ً

االول57.39946358عفان مٌسر عبد الواحد  طالب الطالب57

االول57.28457146مروة بهجت اكرم خورشٌد البٌات58ً

االول57.28259601اٌمان هاشم ؼاوي صالح السلطان59ً

االول56.99179265نزار عبد الستار عبد الجلٌل عباس العامري60

االول56.02438027مٌنا سعد عبد الحمٌد عزت العبٌدي61

االول54.40242183رٌان اٌاد حسن جرجبس الرمضان62ً

االول53.6914377معاذ زٌاد فتح هللا63

االول52.49350353مصطفى وسٌم عبد القهار64

: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:     اسم الدورة 2011/10/2  فً 17597:   رقم وتارٌخ االمر الجامعً 2011/2010: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان55.475ًأنفال خالد حامد القيسي1

الثان54.894ًنغم خيري مجيد الخباز2

الثان53.0609ًكرم  محمود عطا اهلل مطموب الزبيدي3



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة 2010/8/5 فً 14151:   رقم وتارٌخ االمر الجامع2010/2009ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب



االول83.6166زٌنب عصام جاسم محمدالمعاضٌدي1

االول77.9204رٌم رعد علً حسٌن البجاري2

االول77.2745زهراء صباح عبد الوهاب3

االول77.0323زكرٌا سعد علً حسن الطعان4

االول74.9126هدٌل دانٌال شابا بهنام الٌونان5ً

االول73.0315آالء حسٌن علً محمد البٌات6ً

االول73.0108ٌحٌى عامر ٌحٌى محمد7

االول72.363سرى عصام كمال اسماعٌل الخٌاط8

االول72.0345دعاء اٌاد طلعت شاكرالمٌران9

االول71.8981نور عالء الدٌن جبر جاسم اللٌلة10

االول70.1757أحمد أكرم حامدجاسم قبع11

االول69.4619علً محمد محسن محمدالهٌب12ً

االول69.2174منى صالح محمد محل13

االول68.9158رحمة ابراهٌم محمدعبدهللا السبعاوي14

االول68.8616رإى محمد عبد النافع طه الطائ15ً

االول68.705رإى عامر صالح احمد الدلٌم16ً

االول67.6434رإى فارس كلٌانا بهنام17

االول67.3739ٌزن حسام الدٌن ولٌد خالد18

االول67.1541نور حازم هادي احمدالنعٌم19ً

االول67.0297ضحى نبٌل ابراهٌم20

االول66.9949فادٌة عبد محمد مطرود21

االول66.9714سلوى رعد صالح اسماعٌل العبٌدي22

االول66.6865اصٌل اسامة ٌوسؾ ٌونس كشمولة23

االول66.6629لنى اوس نزار حسٌب القٌس24ً

االول66.5187اٌمان صالح ذٌاب شهاب25

االول65.7729ٌاسر جمعة فتاح احمد26

االول65.3878هدٌل رٌاض رشادمرع27ً

االول65.1623زٌد فارس ٌونس بشٌر28

االول65.0327كنار نوزت ٌحٌى عبد هللا الدلٌم29ً

االول64.8678حسٌن عدنان سعٌد صالح الدباغ30

االول64.5499دٌالن صدقً سلٌم حمٌد العقراوي31

االول62.9739احمد علً احمد علً العبٌدي32

االول62.3849رفل كامل محمود نجم الدلٌم33ً

االول61.6556سارة مظفر فتحً ٌحٌى34

االول61.2157مروان امٌر رشٌد محمدالخطٌب35

االول61.1752نور عبد الرحمن احمد36

االول61.0183علً الٌاس سعٌد ظاهرالجبوري37

االول60.7113زكرٌا فارس فخر الدٌن محمدالحاج38



االول60.6058دٌالن شاهجان محمدطاهر39

االول60.4771هالة سعود عبد العزٌز40

االول60.1744سحر عبد الوهاب محمود41

االول59.0309مروه عزٌز حسٌن علً السالم42

االول58.8128دعاء رعد اسماعٌل عبدهللا الحمدان43ً

االول57.9107محمد ولٌد محمد احمد44

االول56.961زٌنب عبد العظٌم صبار45

االول56.6551محمد فاضل رشٌد عثمان46

االول55.9627هافٌن حاجً كردو محمد47



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:     اسم الدورة 2010/10/3  فً 19707:   رقم وتارٌخ االمر الجامعً 2010/2009: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان58.1806ًاٌهاب احمد هٌالن حمد العزاوي1

الثان57.1746ًرؼد طلعت علً ٌونس العبادي2

الثان56.9791ًحٌدر عبد هللا ابراهٌم  الخالدي3

الثان55.1058ًجاك ابلحد حنا بهنام4

الثان55.09791ًجنان فاضل جمٌل رشٌد النعٌم5ً

الثان54.8769ًاروى رٌاض طه حسن  البجاري6

الثان54.4076ًاسماء محمد حبٌب مصطفى العرب7ً

الثان54.0619ًأطٌاؾ بشٌر حامد امٌن8

الثان53.4743ًنازدار رشٌد حسٌن جٌجو المزوري9

الثان52.7025ًقصً حازم مراد ظاهر الراوي10

الثان52.6044ًنور عادل محمد السامرائ11ً

الثان51.4792ًامانج سردار عبدا هلل  صالح12





: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة 2009/7/1 فً 10800:   رقم وتارٌخ االمر الجامع2009/2008ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول83.301حسن مٌسر داإد سلٌمان النعٌم1ً

االول80.064حسن خلٌل حسن سٌد مرع2ً

االول79.226همام محمود جاسم  محمد الصمٌدعً          3

االول77.416اشور شٌبا توما برٌخا القصران4ً

االول76.9041منار اٌاد عبد اللطٌؾ سالم السامرائ5ً

االول75.886رٌان محمد عبد هللا داإد المالح6

االول73.746رشد سنان محمود عطار باش7ً

االول73.325ارٌج مفٌد عبد المجٌد الناصري8

االول72.647نبراس خلٌل ابراهٌم الصمٌدع9ً

االول72.602سفٌان حمادي احمد صالح السبعاوي10

االول70.772فرح رؼٌد قسطنطٌن عبد هللا الٌسو11

االول70.35تسنٌم زهٌر سعٌد عبد الرزاق الوتار12

االول69.173تمارة مازن محمد امٌن العبد هللا13

االول68.995علً نهاد صالح مهدي الدلٌم14ً

االول68.905حسام طه عزٌز مطر الجواري15

االول68.307اٌناس عبد الكرٌم محمد عبود الرعاش16

االول67.867حسٌن سعد سعٌد الدٌوةج17ً

االول67.477وسن شكر محمود مكٌة18

االول67.283مرٌم مقبول بشٌرحمادي حسن19

االول67.103سالم حامد ؼائب مجٌد الحسانً  20

االول66.829اوٌن اودا ابلحد ٌونس قس ٌونان21

االول65.885رفاه حسٌن محمد حسن النعمان22

االول65.842سنن زكً فتحً محمد23

االول65.555عمر لوثر عبد ٌحٌى الهاشم24ً

االول65.22منتهى حسن خلؾ حمادي الجبوري25

االول65.053زوراء نذٌر احمد علً العباس26ً

االول64.144تقى طارق محمد علً خلٌل الهاشم27ً

االول63.201محمد احمد عباس عزٌز النجار28

االول63.028زٌنب ناطق رفٌق ال عبد الوهاب29

االول62.745عذراء زهٌر ابراهٌم فتوحً رحٌمو30



االول62.64فاطمة عائد محمد عمر الحٌال31ً

االول62.401هدٌل عبد هللا فاضل الحٌال32ً

االول62.264رٌا وٌس جلود ابراهٌم المعماري33

االول62.045نور ضٌاء قاسم حمو الخٌاط34

االول61.593سرى عباس فاضل عبد المجٌد الراوي35

االول61.011نور صباح ؼانم السبعاوي36

االول60.987علً حاتم محمد عبد 37

االول60.2712مصطفى بسام خلٌل ابراهٌم38

االول59.494ورقاء ازهر سلطان الزهٌري39

االول59.245هالة هانً حنا ٌوسؾ االزخ40ً

االول58.522علً سالم حسن مرعً الحدٌدي41

االول58.345طالل احمد فتحً صالح الجحٌش42ً

االول57.889رإى الزكٌن عبد االحد داإد القس43

االول56.889مصطفى بكر مصطفى الفرحات44



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:     اسم الدورة 2009/10/1  فً 16273:   رقم وتارٌخ االمر الجامعً 2009/2008: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان62.3148ًمحمد عبد الخالق ذنون الٌونس1

الثان59.6431ًنور موفق فاضل حسٌن الكلٌدار2

الثان59.0478ًسوالؾ حكمت حنا الشورة ج3ً

الثان58.0163ًسٌلٌفٌا بطرس حمٌد بتً كجوجة4

الثان57.4548ًوفاء جمعة حمد عباس البٌات5ً

الثان57.3769ًخلٌل ابراهٌم محمد سعٌد ٌونس6

الثان57.215ًسارة احمد ٌاسٌن سلٌمان الجاسم7

الثان52.2934ًعلً نجٌب سعٌد عبد القادر8





: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:      اسم الدورة 2009/12/15 فً 21205:   رقم وتارٌخ االمر الجامعً 2009/2008: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

التكمٌلً/الثان53.234ًمحمد فارس ٌونس1

التكمٌلً/الثان53.15ًفرح صباح هرمز ٌونس2

التكمٌلً/الثان51.807ًرباح حسن ٌوسؾ3

التكمٌلً/الثان51.154ًاحمد مهدي صالح4



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة 2008/7/1 فً 9744:  رقم وتارٌخ االمر الجامع2008/2007ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول81.026ندى ناشئ نافع الحافظ1



االول78.535رحمة حازم إبراهٌم عثمان الطٌار2

االول78.386زٌد عبد العزٌز محمد الحشال3ً

االول77.534مناؾ باسل احمد العبٌدي4

االول75.589نور عبد هللا سلٌمان عبد هللا العباس5ً

االول74.315عال عبد الحمٌد فتحً حمٌدي الحمدان6ً

االول74.227عهد نجم الدٌن عبد هللا سلٌم االتروش7ً

االول74.031زٌنة محمد ٌونس علً البٌرقدار8

االول72.439فاتن سالم محمد الحٌاوي9

االول71.709سٌؾ سعد علً الجواري10

االول70.643سجى شهاب احمد عثمان الدوري11

االول70.602حنان شمعون جرجٌس بولص12

االول70.364نور إبراهٌم ٌحٌى دالل باشا13

االول70.153سجى نبٌل إبراهٌم أحمد الطائ14ً

االول70.044زٌنة عامر مصطفى محمود العبد الكرٌم15

االول67.523رإى ؼسان فتحً محمد العبٌدي16

االول67.124فادي الٌاس خضر داإد17

االول66.969احمد موفق أدٌب عبد االسالم الصمدي18

االول65.372محمد عبد الوهاب عثمان عمر الصالح19ً

االول65.349حنان ناهل محمود عزٌز العبٌدي20

االول65.026سهر احمد جاسم محمد البدري21

االول64.884احمد بهاء زٌدان الجبوري22

االول64.645ندى عامر حازم سعٌد أللهٌب23ً

االول64.264مآب فارس ذنون أحمد الفارس24

االول64.16عثمان صالح عبد القادر حسن العان25ً

االول63.449ضحى عاشور حامد صالح  الكربول26ً

االول62.758أمنة عادل محمود علً الطائ27ً

االول62.355زٌنب حسٌن علً ابراهٌم الدلٌم28ً

االول61.862سٌؾ الدٌن سلوان احمد نامق29

االول61.323كرم محمود علً محمود الكٌك30ً

االول61.314نبٌل جمٌل إبراهٌم كرصوت الربٌع31ً

االول61.201رؼدة عماد احمد فتحٌالنجار32

االول61.131عمار محمد رجب عبد هللا الجبوري33

االول60.285رشا خٌر هللا بشٌر جرجٌس رحٌمو34

االول59.947محمد مقداد عبد الفتاح الخشاب35

االول59.931نور عبد المحسن تق36ً



االول59.741نور صباح إسماعٌل حسن الشٌن37ً

االول59.418سال ولٌد عبد الرزاق أحمد السامرائ38ً

االول58.307آٌال شمس الدٌن مصطفى احمد39

االول58.269سراب امجد عزٌز حنا شعو40

االول57.604لإي عبد هللا خلؾ محٌمٌد41

االول57.448هند محمد خمٌس عوٌد الكرخ42ً

االول55.213سما سنان عبد الرحمن الصالح43



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة 2008/10/12 فً 15391:  رقم وتارٌخ االمر الجامع2008/2007ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان62.916ًسعد شمس الدٌن فإاد فتح هللا1

الثان58.925ًمها وهاب محمد رشم االسدي2

الثان57.962ًعلٌاء خالد شاكر احمد ظاه3ً

الثان57.731ًعلً قاسم أحمد سلٌمان البوحج4ً

الثان56.731ًعبد القادر احمد حسٌن علً الهٌت5ً

الثان56.309ًمحمد حسن احمد طه الدباغ6

الثان55.603ًمخلص فرحان إبراهٌم حلبوس االرك7ً

الثان55.401ًرؼد هاشم احمد داإد الطائ8ً

الثان55.32ًعلً حسٌن ناصر حسٌن الطائ9ً

الثان55.244ًؼادة عناد محمد ٌاسٌن الصوف10ً

الثان55.184ًنؽم سامً عبد علً الدلٌم11ً



الثان54.862ًأسماء عماد الدٌن إبراهٌم عبد السالم البدران12ً

الثان54.792ًرإى نوري ٌونس نوري13

الثان54.723ًوسام ماٌكل ادم منصور الخوري14

الثان54.579ًثواب بسام داإد سلٌم الخشاب15

الثان54.274ًعمر إبراهٌم محمد حمود الجمٌل16ً

الثان54.002ًساجدة جمعة إسماعٌل حسٌن المحراب17

الثان53.79ًأالء حارث خالد رشٌد المهداوي18

الثان53.452ًزهراء حكمت شاكر طعٌمة الصاف19ً

الثان53.116ًنورس عبد الجبار محمد فدعم العبٌدي20

الثان52.75ًمحمد عبد الستار حسن حسٌن القصاب21

الثان51.776ًاحمد طالب عبد خمٌس الطائ22ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة2007/7/1 فً 11256:  رقم وتارٌخ االومر الجامع2007/2006ً:سنة التخرج

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول82.97اوس عبد الحق عبد المجٌد سلٌمان السبعاوي1

االول80.365ع/ زهراء ابراهٌم عبد هللا عبد الرحمن  2

االول77.696زٌنة عمار احمد سعٌد  الخٌاط3

االول77.628جمانة عبد الباري عبد الجواد ذنون الجوادي4

االول77.101اٌمان عادل عبد القادر داإد  مال حسٌن5

االول76.118فداء صباح عبدو شمعون الدولماي6

االول75.162جاندار سلٌمان نائؾ عم7ً



االول74.928زٌنب عبداألمٌر ؼالب ول8ً

االول74.624لقاء هاشم سالم عبو احمد قبع9

االول74.619لمٌاء عبد الرحمن حسن عبد الرحمن فرج10

االول73.898نشوه صبحً عزٌز علً ال ابراهٌم11

االول73.254براء وعد هللا نجم  فتحً العان12ً

االول72.145هند عبدالقادر بالل علً العبدل13ً

االول71.99حسن خٌر الدٌن محً الدٌن ذنون المشهدان14ً

االول71.813دانٌة فوزي محمود عبد هللا الفتح15ً

االول71.355بنان نبٌل احمد جرجٌس الحصري16

االول69.624حارث دحام عبد الهادي مصطفى قداوي17

االول68.814االء ماهر مصطفى محمد النعٌم18ً

االول68.479ساره صباح شاهد عبدعلً العمٌد19

االول68.252دٌانا رافد جبرائٌل عبد االحد هداد20

االول67.016رحمة عضٌد كمال توفٌق الصائػ21

االول66.986سرى حسٌن علً جمعة التمٌم22ً

االول66.84فهد حاذق صبٌح بطرس ساعور23

االول66.405رنا مهدي فاضل موسى العبٌدي24

االول65.823شٌماء عبد الرحمن سلطان عبدهللا عٌدك25ً

االول65.714بشار عادل فتحً ٌاسٌن المشهدان26ً

االول65.706ارام فارتان ؼٌونت ٌزكٌل بابوٌان27

االول65.658بشار رافد جبرائٌل عبد االحد هداد28

االول65.379ستٌفن سمٌر داود شمعون ال شمعون29

االول63.967رٌم محمد سعٌد صالح المحمد30

االول63.952اثٌر داخل كرٌم حسون31

االول63.829احمد لعٌبً عطروز محمد32

االول63.643سٌؾ ولٌد سعٌد الصائػ33

االول63.374اٌمان باٌار حكٌم  طه كومش34

االول63.33عامر خالد شاكر محمود35

االول63.177اشرؾ مٌسر محمد حسو سلٌمان36

االول62.868علً رٌاض خلٌل داإد البرهاوي37

االول62.666اٌسر سلمان شرهان  رٌسان االمارة 38

االول62.498ٌعقوب سامً عبد الكرٌم شنون الخلٌفة 39

االول62.349سمٌة اٌاد احمد عبد هللا الزوبع40ً

االول60.957وسٌم هشام ٌحٌى ذنون الدباغ41

االول60.622اسامة صالح عبد الرحمن مرعً العبدل42ً



االول60.566دونٌا ساالر عبد هللا  محمد امٌن خوشناو43

االول60.091وسن محمد جمٌل حسن الحمدان44ً

االول60.028ٌاسر محمد نجم محمود ال زبٌر45

االول59.654مصطفى محمد سالم ٌونس العزاوي46

االول59.507ع/صهٌب حسنً عبد الرزاق  زٌود  47

االول59.441زهراء منٌر بشٌرمحمد  السلمان48

االول59.346جهاد ولٌد49

االول59.052برزان حسٌن جعفر حسٌن البٌجوان50ً

االول58.777مها خالد محمد مصطفى المولى51

االول58.726هوار اسعد محمد طاهر الزٌباري52

االول58.533ٌونس اسود جاسم اسود الجبوري53

االول58.497نسرٌن احمد سبتً اسماعٌل البٌات54ً

االول58.352سعد لقمان محمد عبد هللا  المالزكر55

االول58.349وعد محمد علً حسن الكفران56ً

االول58.252رعد حمادي احمد صالح  السبعاوي57

االول58.027اٌمن شابا قرٌاقوس بطرس شماشا58

االول57.824حٌدر عادل شواي بداي المالكً 59

االول57.544اسامة حسن معروؾ عمررسول60

االول57.526رضوى عبد الوهاب محمدعلً الٌاس61

االول56.393عادل محمود احمد ذنون  الحمدان62ً

االول56.02هبه هادي حسٌن  عالوي المفرج63ً

االول55.46تقى نجم عبد هللا خضر البٌات64ً

االول54.393رواء عبد الرحمن محمد رمضان65



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة2007/10/1 فً 16116:  رقم وتارٌخ االومر الجامع2007/2006ً:سنة التخرج



المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان61.143ًنبراس احمد محمود حسٌن  الحمدان1ً

الثان59.789ًنوره طه ابراهٌم احمد2

الثان57.82ًمحمد حازم خلٌل قاسم العالؾ3

الثان57.795ًرشا سالم حامد احمد العٌدان4

الثان57.24ًاالء طه ابراهٌم امٌن  االحمد5

الثان56.998ًعلً تحسٌن فخرالدٌن حسن عبد هللا6

الثان56.343ًع/ مراد سعٌد محمد سعٌد       7

الثان55.895ًمحمود ٌحٌى رشٌد محمود الشكرج8ً

الثان55.677ًعبد الرحمن عبد الحمٌد محمد حسٌن الهالل9ً

الثان54.468ًبان سعد سعدي حمٌد10

الثان54.462ًاحمد محمد فوزي محمد علً النعٌم11ً

الثان54.356ًروز عزٌز محمود سلٌم اتروش12ً

الثان54.237ًقتٌبة صالح خضر حمود السالم13

الثان54.127ًمحمد فٌصل محمد صفو  الحالوج14ً

الثان54.087ًرشا عامر سلٌمان حسٌن العٌثاوي15

الثان53.869ًعمر حامد طه محمود الحركن16ً

الثان53.828ًحسٌن سعٌد ٌعقوب القروط17

الثان53.781ًفهد عبدالقادر محمد علً علً الجاجان18

الثان53.2ًاحمد علً داود خلٌل ألعبٌدي19

الثان52.978ًهاشم مجٌب هاشم مجٌد الشماع20

الثان52.7ًرؼٌد خٌر الدٌن عبد اللطٌؾ التوتوتنج21ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:    اسم الدورة2006/7/16 فً 11669:  رقم وتارٌخ االمر الجامع2006/2005ً: سنة التخرج



المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول81.654امجد لقمان شهاب سعٌد1

االول79.558الرا رٌاض عبد الرحٌم جرجٌس بط2ً

االول67.848محمد قاسم محمد جمعة البكدل3ً

االول76.684اكرم محمود الٌاس سطو الهكاري4

االول76.247سامر سالم عثمان اٌوب النعٌم5ً

االول75.558علً وعد هللا توفٌق سلٌمان6

االول75.274فادي متً بطرس ابراهٌم ال حنونبات 7

االول75.007احمد ؼٌاث الدٌن محمد شرٌؾ القزاز 8

االول74.82سمٌر الٌاس افرام ٌوسؾ منصور9

االول74.573علً خلٌل حسن السٌد مرع10ً

االول73.799عزٌز ؼانم عزٌز صالح العكٌدي11

االول73.51زٌنة سعدي محمد امٌن حسٌن المالح 12

االول73.287احسن حسن طه حسٌن الدباغ13

االول70.743سٌؾ حازم نجٌب قشعة14

االول70.068سازان طاهر مشٌر حمد الكردي15

االول69.872شٌماء علً احمد عمر الدباغ16

االول69.6زٌنة موفق عطاش حسن ولً الطائ17ً

االول69.543نؽم ادور ناٌؾ سلٌمان راعً البلها18

االول67.551سعد سالم ٌاسٌن عكلة المتٌوت19ً

االول66.225لإي علً زٌدان خلؾ الدلٌمً  20

االول66.001بان طه مصطفى اسماعٌل الطائ21ً

االول65.185محمد امٌن احمد عثمان الراوج22ً

االول65.062بكر صدٌق محمد اسعد السراج23

االول64.457فدعم صباح علٌوي ناصر الطربول24ً

االول64.048محمد ماجد محمد صبري25

االول62.21عمار عباس فضٌل جعباز المرشدي 26

االول62.055حنان ثامر عامر محمد العسل27ً

االول61.085محمد حسن سرحان محمد الحمٌداوي28

االول61.057رؼد عالء عبد الحمٌد نجم ال زبٌر29

االول60.615عمر فتحً طابور احمد النجار30

االول59.97علً احمد عبد هللا احمد الحٌال31ً

االول59.28هشام عبد احمد محٌمٌد السبعاوي32

االول59.135اشرؾ فٌصل جعفر محمد العساؾ33



االول59.092رإى منهل سالم سعٌد الشٌخ ابراهٌم34

االول58.987عمر ولٌد عباس امٌن البٌات35ً

االول58.587منار مسعود محمود سلطان البٌجوان36ً

االول58.092عمر راشد حمٌد ابراهٌم  التكرٌت37ً

االول57.985هباق عبد الرحمن اسماعٌل عبد هللا38

االول57.859رنا جلٌل ججو مت39ً

االول57.618محمود خٌري احمد اٌوب الطائ40ً

االول57.149احمد عصام محمد عبد الطائ41ً

االول56.417عمر خٌر الدٌن محمد سلٌمان الدحل42

االول56.163حسٌن فنجان عجٌمً صادق الحمدان43ً

االول55.378احمد خلدون طارق اسماعٌل العمري44

االول54.218رإى ناهً علوان عبد الخنفر45



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:    اسم الدورة2006/9/25 فً 15691:  رقم وتارٌخ االمر الجامع2006/2005ً: سنة التخرج

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان61.191ًهالة رٌاض جاسم محمد الحمدان1ً

الثان60.562ًاحمد اسماعٌل حمد صادق السوران2ً

الثان58.01ًاسعد سعٌد عٌسى داإد الحسو3

الثان56.218ًزهراء مهند عبد المجٌدعبد العزٌز توحلة4

الثان55.285ًصالح مهدي عبد الكاظم شناوة العٌساوي5

الثان55.07ًعفاؾ احسٌن سعدون الزٌدي6

الثان54.53ًمظفر صالح علٌوي صالح الجبوري7



الثان54.266ًعلٌاء حاتم عبد اللطٌؾ جابر المولى8

الثان53.747ًاحمد نزار احمد شرٌؾ اؼا9

الثان53.736ًهبة هادي عبد عناب الربٌع10ً

الثان53.63ًطه محمد ٌحٌى المزٌقر11

الثان52.818ًمحمد احمد محمد سلمان البدران12ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:اسم دورة التخرج 2005/6/30 فً 6331:  رقم وتارٌخ االمر الجامع2005/2004ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول87.535سٌؾ سفٌان احمد علً الصوف1ً

االول79.549رشا فاروق عقٌل احمد البناء2

االول78.056عمر نوفل داإد هرمز النوفل3ً

االول77.525احمد حازم محمد خلٌل الحبٌب4

االول76.315عمرة ٌحٌى نوري ٌحٌى الجمال5

االول76.078احمد عصام جاسم محمد الخٌاط6

االول76.062سٌؾ ناظم حسون علً الحٌال7ً

االول75.894رٌم خالد ٌونس ٌوسؾ الٌامور8

االول74.964فهد مٌزر عبد الجبار محمد الدباغ9

االول71.948وقاص سعد ذنون ٌونس المعاضٌدي10

االول71.363رإى لٌث احمد محمد أمٌن الحٌال11ً

االول70.896مٌمونة عبد الكرٌم بكر محمود السٌد حسٌن12

االول70.834بسام بهنام ٌعقوب اسحق القس اٌلٌا13

االول70.496نؽم نوفل رشاد إسماعٌل مرع14ً

االول69.531بشٌر حنا بشارة فرح بنورة15



االول69.486تمارة عبد الحمٌد سعٌد بطرس نهاب16

االول69.485نبٌل صالح صالح صالح المنصاب17ً

االول69.308إٌناس أنور عبد هللا صالح القطان18

االول67.519كرم ولٌد سعٌد فتوحً سرسم19

االول67.215مروة عبد الرزاق محمد عثمان حمو20

االول67.117ماهر مبارك أٌوب جبو الكاتب21

االول66.771مجٌد فرانسً بٌا منصور الكلك22ً

االول65.835رشا نمرود كور كٌس ٌوحنا كلكوان23

االول65.805زٌد زامل عبد الكرٌم ذنون الٌوزبك24ً

االول65.54هدى شاكر حمد عبود العزاوي25

االول65.071هانً طارق عبد الوهاب نجم المجمع26ً

االول65.032حٌدر مهدي عٌدان عراك الجبوري27

االول64.484حمزة نبٌل ابراهٌم داإد الخفاؾ28

االول64.36بسمان سالم أٌوب محمود الرحو29

االول64.114سالم احمد حامد سالم العالؾ30

االول64.06نعمان منذر نجٌب منصور قزانج31ً

االول63أسٌل فوزي احمد عبد هللا قبع32

االول62.687أوس ؼسان ٌونس حمٌد الطائ33ً

االول61.01محمد جلٌل خلٌل إبراهٌم المروان34ً

االول60.826شفٌقة طه صالح محمد الدلٌم35ً

االول60.796وسام رسول جلعاوي عبود الربٌع36ً

االول60.657احمد علً محمد علً الحامد37

االول60.22لجٌن مجٌد حمٌد علً السعدي38

االول58.814اٌهاب نعمان حسٌن جاسم العباس39ً

االول58.32دالٌا باسل محمد إسماعٌل الرحاوي40

االول58.115حسن إبراهٌم احمد عبد هللا الحسٌن41

االول57.76عمار عبد الستار جبر جاسم اللٌلة42

االول57.481درٌا دلٌر هداٌت احمد الحسٌن43ً

االول56.839أنسام حازم محمد احمد الطائ44ً

االول56.541منتصر نعٌم رشك كاظم الظاهري45

االول55.867رؼد رشٌد مهدي بردى العٌساوي46



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 



بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:اسم دورة التخرج : اسم الدورة 2005/10/3 فً 10530:  رقم وتارٌخ االمر الجامع2005/2004ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان62.384ًعادل جاسم محمد علً الجٌاوي1

الثان59.998ًرؼٌد حازم ناصر كرومً كساب2

الثان58.015ًاحمد عبد هللا أمانة ساهً العلوان3ً

الثان56.082ًنصٌر نظٌم بطرس موسى الحداد4

الثان55.891ًاحمد ؼانم جان محمد الزهٌري5

الثان55.879ًاحمد محمود سلطان جاسم الزبٌدي6

الثان55.581ًربٌع ولٌد مصطفى سلٌم الزبٌدي7

الثان55.352ًمصطفى جودة عزت طه الجهادل8ً

الثان54.568ًهدى نجاة نوري مبارك البٌات9ً

الثان54.107ًزٌد عدنان محمد ٌوسؾ الجعفري10



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:      اسم الدورة2004/6/28 فً 360: رقم وتارٌخ االمر الجامع2004/2003ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول79.732رشا ٌحٌى قاسم حمٌد الدرزي1

االول79.61صبا نجمان ٌاسٌن عباس الجبور2

االول78.43احمد جواد عبد محمود العشو3

االول77.86ظفر خزعل دحام داإدالمٌال4

االول77.562محمد علً ناصر صالح التام5

االول77.31هدي ٌاسر خلٌل ابراهٌم السنجري6

االول76.815رؼد صباح جمٌل ذنون الدباغ7

االول74.292عمر زٌنو ذنون ٌونس المعاضٌدي8

االول73.614علٌاء اسماعٌل ناصر اسماعٌل9

االول72.616احسان فارس سعد هللا اسماعٌل التكاي10

االول71.464سٌؾ توفٌق حامد عبد الرحمن الدباغ11



االول70.837مصطفى ؼنً طاهر ٌاسٌن المرسوم12ً

االول70.815ؼٌاث عبد الباري محمد شٌت13

االول70.695عمر محمد علً حسٌن العساؾ14

االول70.07سٌؾ مظفر احمد شهاب الشاكر15

االول69.965حٌدر خضٌر عباس شعالن  الحسناوي16

االول69.606رنا خٌري امٌن  حامد عطار باش17ً

االول69.318رٌم جهاد عبد الرحٌم صالح18

االول69.238هدى اكرم سالم سلٌمان السراج19

االول68.858رؼد كامل عبد الحٌسن حسن الحرباوي20

االول68.332شانت فاروجان خاجٌك سٌساك21

االول68.311سناء نوري علً جابر الؽالب22ً

االول67.974محمد علً محمد مر23

االول67.4نور قاسم محمد جعفر البٌات24ً

االول67.349علً مهدي شاكر علً الجراح25

االول66.626مهند ابراهٌم علوان حسٌن السعدي26

االول66.577مثنى سلٌمان احمد حسٌن العقٌدي27

االول66.307قطر الندى احمد عطو سرحان ال شعٌب28

االول66.305اسراء دحام محمود سلمان الجبوري29

االول66.209شٌماء عبد هللا عواد علً العبٌدي30

االول66.095عبد الستار احمد خلٌفه جدعان اللهٌب31ً

االول66.082احمد شاكر جواد سلٌوخ المنكوش32ً

االول65.702نضال علً اسماعٌل خلؾ الجفال33

االول65.547الهام عبد الحمزه عمران علوان الربٌع34ً

االول65.17مٌرفت ناٌؾ جردو احمد35

االول65.062دالٌا امجد سعد الدٌن محمد الكسو36

االول64.848هدى حزام عبٌد سلمان الجبوري37

االول64.815رائد محمد جاسم توفٌق العطار38

االول64.572مهند عبد الجواد مصطفى داإد الحمودي39

االول64.526شٌروان كرٌم قادر احمد السٌان40

االول64.46اشرؾ عبد هللا عزٌز عبد هللا الصمدي41

االول63.387محمود عبد الكرٌم محمود القاسم42

االول62.432محمد حسن محمد مطر الهماش43

االول62.288امٌره ٌونس حمادي سلٌمان التمر44

االول62.039اركان جاسم رحٌمه صبح العبودي45

االول61.984وائل عبد العزٌز كزار االسدي46

االول61.659مهند عبٌس حسن زرٌر الحمدان47ً

االول61.204هبه موفق ٌونس احمد الجحٌش48ً

االول61.084جالل هشام محمد محمود المعاضٌدي49



االول60.638منى خالد بهاء الدٌن احمد50

االول60.44سامرعبٌس عبد الساده عباس الفتالوي51

االول60.394عدي عدنان سلٌمان داإد العبود52

االول60.137محمد رٌاض طه ٌونس القٌس53ً

االول59.594لٌث قاسم عزت سلمان الجبوري54

االول58.52علً مالك شرقً محمد المشعان55

االول57.896عالء عباس طالب عوده الصرٌف56ً

االول57.508حنان ٌحٌى عبد الجبارمحمود الحٌال57ً

االول57.324علً تحسٌن ٌحٌى محمد المعاضٌدي58

االول55.942خالد محمد حسٌن طام59ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:      اسم الدورة2004/10/2 فً 500: رقم وتارٌخ االمر الجامع2004/2003ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان62.463ًمروان عجٌل قرو حسن1

الثان61.324ًورود حسٌن محمد جاسم السبعاوي2

الثان61.314ًمحمد سعد نجم الدٌن محمد صابر3

الثان60.391ًاكرم محسن شدهان زاهً الؽرباوي4

الثان59.551ًشٌماء مجاهد عمار وكاع الراوي5

الثان58.747ًؼادة عامر محمد سعٌد الدلٌم6ً

الثان58.745ًاٌناس حسٌن عٌدان عٌسى الرمضان7

الثان58.588ًسامح شرٌؾ سعٌد سعدو العباس8ً

الثان58.497ًؼادة عبد الؽفور مراد العباس9ً

الثان58.481ًبسام محمد علً نجم السامرائ10ً

الثان58.453ًراسم سمٌر عبد الحمٌد مصطفى  11

الثان58.248ًحٌدر داإد سلمان عباس12

الثان57.716ًمحمد عبد الكرٌم محمد الشٌخ المدور13

الثان56.913ًظفر محمد علً عبد الصائػ14

الثان56.551ًمهند علً عبد الؽنً الطالب15

الثان56.405ًعمار مصطفى جاٌد دكسن الوائل16ً



الثان56.115ًعاطؾ محمد عبد الؽنً قائدو17

الثان56.015ًفاطمة قاسم نوري ؼرٌب18

الثان55.678ًوسام بولص حنا كمو19

الثان55.369ًزٌد ناظم جواد كاظم صقر عل20ً

الثان54.487ًشٌماء مهدي عبد الحسن احمد العل21ً

الثان54.473ًزٌنب ضٌاء عبد الكاظم حسون ذرب22

الثان54.371ًمحمد احمد صالح علً  االثري23

الثان54.205ًمها عناد محمد ٌاسٌن24

الثان53.744ًعلً شاكر راضً نعمة25

الثان53.706ًصالح صاحب جبار مهدي الفتالوي26

الثان52.889ًسعد خلٌل ابراهٌم كبٌسً الجبوري27



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:اسم دورة التخرج 2003/8/2 فً 4211: رقم وتارٌخ االمر الجامع2003/2002ً:سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول80.406عمر خالد محمد ذٌاب السلطان1

االول79.034تٌسٌر عبد الحق عبد المجٌد سلٌمان السبعاوي2

االول77.983سركون اٌشو داٌود شازو3

االول77.681كرار عبد الزهره مهدي حسن الفحام4

االول77.592محمد عبد العظٌم سعٌد ال ؼزال5

االول76.699وضاح محمد احمد ؼانم6

االول76.16رٌم ٌوسؾ اسطٌفان عٌسى البناء7

االول75.868محمود رافع ٌحًٌ محمد المالح8

االول75.343 وسٌم خالد محمود محمد الحدٌدي9

االول75.251ابراهٌم نبٌل ابراهٌم محمد عل10ً

االول74.429اسٌل فاضل ٌلسٌن جاسم الجبوري11

االول74.179براء علً محمد هنانده12

االول73.983االء مإٌد عبد مصطفى الطائ13ً

االول73.81علً صالح خزعل محمد الشمري14

االول73.247سٌؾ اكرم عبد االحد كرومً توش15ً

االول73.18اوس رافع خلٌل ٌحًٌ البزاز16



االول72.223حمزه سالم شاكر احمد النعمه17

االول71.697مازن قاطع  حسن مهدي الربٌع18ً

االول71.138رائد محمد اٌوب عبد هللا الدلٌم19ً

االول70.994افنان  مٌخائٌل عٌسى منصور حجوال20

االول70.488نصر صالح راوي عبٌد الجمٌل21ً

االول69.965حال موفق محمد سلٌمان الكاتب22

االول69.952حٌدر علً حسن سلمان الشمري23

االول69.784رٌتا رامز روبٌل كورٌا مكسابو24

االول69.736كرم  احمد ذٌاب عالوي الجمٌل25ً

االول69.638مجاهد طارق قاسم احمد عبد المولى26

االول69.594حسٌن طالل عبد محمد احمد البدران27ً

االول69.413سراء عبد الرزاق حسن محمد السنجري28

االول69.394رؼٌد عزٌز رمو ٌاقو البنا29

االول68.886زٌنة سلٌمان قرٌاقوس سلٌمان شلتان30

االول68.663ربى الٌاس اسحق شعٌا وردة31

االول68.493عمر سامً شٌت حسٌن الشٌخ خلٌل32

االول68.442منال احمد قاسم علً ال عنٌن33

االول68.055سامً خالد شكري ابدٌر34

االول67.73على سلمان عبد االمٌر عبدالخالق الحداد35

االول67.613محمد عبد الفتاح محمد عبد الرحمن المباشر36

االول67.561رنى ابراهٌم سعٌد ابراهٌم العبوش37ً

االول67.448احمد طالب ؼضبان حسٌن الطائ38ً

االول67.188عادل عبد الكرٌم ناجً الراع39ً

االول67.033معاذ حسٌن عزت شعبان شكارنة40

االول67.012هبة عبد الخالق ذنون ٌونس الٌونس41

االول66.79مرتضى محمد باقر عٌسى الخرسان42ً

االول66.685سماهر عبد االمٌر لفته عبود الشمري43

االول66.449اٌمان ؼانم محً الدٌن ذنون الٌوزبك44ً

االول66.443محمد اكرم فاضل ٌحٌى العبٌدي45

االول66.126احمد عبد الجواد اسماعٌل احمد العبٌدي46

االول66.083امٌره عباس عاشور الراشدي47

االول65.898علً ماجد ٌحٌى صالح الشٌخ الحدٌدي48

االول65.825بسام سعٌد حنا عبد الكرٌم49

االول65.682حٌدر صباح شرٌؾ عبد اللطٌؾ الخفاج50ً

االول65.579هشام كاظم حمد عبد الحسٌن الصالح51

االول65.318اوس احمد سالم ابو جارود52

االول65.267اومٌد ٌوسؾ قهر مان فتاح الجاؾ53

االول65.263احمد فاروق خلٌل عموري54



االول65.146اصٌل محمد ؼازي جدي الخفاج55ً

االول64.793صبا عبد هللا عبد الكرٌم اسماعٌل الناصري56

االول64.561بكٌل صالح عبد الخالق حمود57

االول64.546ثامر خالد حمزه حمودي الراوي58

االول64.449سامر مجٌد محمد كاظم النصراوي59

االول64.245نؽم محمد حبش عواد العامري60

االول63.634محمد مصطفى ابراهٌم زٌن العابدٌن البدران61ً

االول63.44اشتٌاق منهل سعدو محمد الخشاب62

االول62.993سٌماء سالم حسٌن علً الشماع63

االول62.707محمود محمد حمد عباس القطامٌن64

االول61.503احمد حامد ناجً اسماعٌل الزبٌدي65

االول61.49فاروق عمر فوزي عبد العزٌز الطحان66

االول61.391مها عبد الرزاق محمد حسن الصالح67

االول61.287محمد ثامر محمد عبد هللا الشاروك68

االول61.008عمار شذر اسماعٌل الجوابٌراوي69

االول60.882طالل السٌد احمد محمد ابراهٌم70

االول60.845رشا كامل شاكر محمود السامرائ71ً

االول60.317عبد الخضر عكاب علوان عباس الدرٌساوي72

االول60.245فاطمه سلمان دبوس حسن73

االول60.144سٌؾ ابراهٌم شٌت علً الصالح74

االول59.751خلٌل مناور محمود الخصاونه75

االول59.184نزار سلٌمان  منصورالمرشد76

االول57.913عماد حسٌن احمد حسن الجبوري77

االول57.584زٌاد محمد نجٌب الشٌخ78

االول57.438اسامه شكري توما خلٌل القسوس79

االول57.264تمٌم محمد عبد الودود بدر80

االول57.04محمد فٌصل ابراهٌم قحاوش81

االول56.988عبد القادر عوض محمد شراره82

االول56.417مصطفى موسى شاكر البٌات83ً

االول55.38لإي اسماعٌل محمود البٌاري84



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 



:   اسم الدورة2003/9/23 فً 5400: رقم وتارٌخ االمر الجامع2003/2002ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان58.11ًاثٌر موفق جاسم محمد السبعاوي1

الثان58.099ًسالم عبد السالم سالم الرواشدة2

الثان57.744ًمنال جبار محمد حسن كاك3ً

الثان56.656ًزٌنة محفوظ صالح رفعت الجومرد4

الثان55.463ًفراس ٌوسؾ ابراهٌم5

الثان54.955ًفارس حمود محسن طارش6



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم الدورة 2002/7/1 قً 6520:   رقم وتارٌخ االمر الجامع2002/2001ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول77.9849عبد الرحمن إبراهٌم علً الحدٌدي1

االول76.4371عالء ادرٌس داإد ول2ً

االول75.2626رٌم ناطق عبد القادر االرحٌم3

االول75.2579احمد وعد هللا خلٌل العبٌدي4

االول75.0214رنا ربٌع عزٌز الصمٌدع5ً

االول74.8559اٌمان محمد ٌحٌى6

االول72.9189مروة مروان شهاب الطاقج7ً

االول72.7504االء ناظم محمد السراج8

االول72.5275حٌدر موفق ٌاسٌن شندالة9

االول71.5988رشا مزاحم معٌوؾ الشماع10

االول71.5808الهام هادي عبد العبد هللا11

االول71.3966عبد هللا جاسم محمد النعٌم12ً

االول71.08سلوان فاروق ٌحٌى الحمدان13ً

االول70.9472هالة خضر حسٌن التكرٌت14ً

االول70.7422عبد المجٌد نزار عبد المجٌد السبعاوي15

االول70.6579نجوان فاضل شهاب الحدٌدي16

االول70.3257ضرار أحمد قاسم الجمعة17



االول70.135مؤمون عبد الفتاح عبد العزٌز المحارٌؾ18

االول70.0343بٌداء أحمد عبود البدران19ً

االول69.8701دالٌا خالد أحمد األعرج20

االول69.5883محمد ابراهً محمد البو21

االول69.2877دالٌا موفق محمد الدباغ22

االول68.2901رحاب سالم ذنون المشهدان23ً

االول68.1141رشا محمد جاسم الحدٌدي24

االول66.7918نادر فواز اجرٌس الهلسة25

االول66.6451رشا عصام سلومً الرقاق26

االول66.2973سمر هاشم خورشٌد التكرٌت27ً

االول66.1619لٌث باسل عباس المندالوي28

االول66.1264نؽم خالد ذنون دركزل29ً

االول65.4241عالء الدٌن عبد القادر ٌوسؾ قاسم30

االول64.8781عماد عبد هللا موسى الحسٌن31ً

االول64.7599كرم ابراهٌم حسن السعٌدي32

االول64.5142نسمة موفق عبد هللا الفهاد33

االول63.648مٌثم محمد علً الجبوري34

االول63.6075ؼالب منصور اسحاق منصور35

االول63.0852عبٌدة سعد الدٌن محمد المالح36

االول62.8435اشرؾ محمد علً الزبٌدي37

االول62.7561اسراء جمٌل خلٌل السبعاوي38

االول62.6562بٌداء محمد خضر الجرجري39

االول61.4682فاتن محفوظ ؼازي السلطان40ً

االول61.4286عصام أحمد حسٌن القواسم41ً

االول60.8084عبٌر محمد حسن الكواز42

االول60.7514بشرى ؼفور عبد هللا  هداٌت43

االول60.6018اكابر عبد الستار محمد الطائ44ً

االول60.1878زاهد سعٌد صالح الطائ45ً

االول59.8417فاطمة احمد محمد البكري46

االول59.1676بٌداء محسن عطٌة العبٌدي47

االول59.1018ندى سامً فاضل الجمٌل48ً

االول59.0573حامد ٌوسؾ ٌاسٌن كمبال49

االول58.8868وفاء ؼسان أحمد السبعاوي50

االول58.6858عمر فاروق صٌتان الشناق51

االول58.4929مقداد محمود أحمد المقدادي52

االول58.485نجٌب قائد راجح الدعاس53

االول58.4753سمٌة سعٌد حسب هللا األوس54ً

االول58.3158حٌدر حسن عبد المحسن التمٌم55ً



االول58.0021هبة سمٌر ابراهٌم الحمدان56ً

االول57.9706بالل عبد الحفٌظ أحمد البرٌزات57

االول57.8282ٌعرب هٌثم سالم الربض58

االول57.7425رٌاض عطا هللا محمد اكمٌل59

االول56.965عوض دوٌحان عبد هللا قشوان60

االول56.5095صرح هادي محسن الفتالوي61

االول55.9203شامل شكر محمود االحٌال62ً

االول55.4802زٌنة ابراهٌم اسماعٌل الشرٌف63ً

االول55.2269عصام عبد الكرٌم مصطفى الداإدي64

االول55.1811ؼزوان حاكم هادي المسعودي65



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم الدورة 2002/9/29 قً 10888:    رقم وتارٌخ االمر الجامع2002/2001ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان64.878ًعمار عبد الحسٌن جعفر باقر محبوبة1

الثان62.596ًمحمد ساجت عطٌة فهد الجباس2ً

الثان56.56ًسجى فاروق فاضل احمد العمري3

الثان55.911ًاراس خضٌر عباس الهاشم4ً

الثان55.49ًمحمد سعٌد حسن جراب5

الثان53.3ًمدٌن محمد صالح محمد البدران6ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم دورة 2001/7/1 قً 5920:     رقم وتارٌخ االمر الجامع2001/2000ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب



االول75.884سرمد صبحً صالح مصطفى القصار1

االول74.779أنس محمد ٌوسؾ داود المختار2

3
ٌحٌى عبد الرحمن أمٌن عبد الرحمن 

االول73.188السبعاوي

االول73.177زٌد عادل ابراهٌم مرعً الشماع4

االول73.089سٌم داود نجٌب سالمة5

االول72.078أوس محمود أحمد ٌونس الجبوري6

االول71.827نادٌة توفٌق جعفر محمد المزوري7

االول71.352ابتهال حازم حسن ٌوسؾ الزبٌدي8

االول71.014انتصار سعد هللا توما ججو القصاب9

االول70.569بلٌػ عبد الرإوؾ أحمد نعمان10

االول70.521شٌماء شاكر حسن الصوف11ً

االول70.14زٌنة جمعة حسن سلٌمان البهار12

االول70.014عمر عبد المحسن شٌت جرجٌس13

االول68.321مصعب محمد ابراهٌم مرعً الجبوري14

االول68.329هدى خٌري عبد القادر محمود ذنون15

االول68.046اٌناس سامً عودٌش كندو16

االول67.483دالٌا جرجٌس اصطٌفو سلٌمان17

االول67.142بان شلٌمون اوراها اسحق القصران18ً

االول65.87رٌان خضر فتحً جمعة الحٌال19ً

االول64.762حسٌن محمد حسٌن علً اللبن20ً

االول64.669فرح نجٌب عبد األحد ٌوسؾ جج21ً

االول64.197عبد الوهاب محمد أحمد هادي22

االول64.032محمد محمود عبد الرزاق علً الصفار23

االول63.955علً ولٌد علً حمٌد النعٌم24ً

االول63.667عبد هللا حازم حمٌد الصائػ25

االول63.349شٌرمٌن أحمد سعدو سالم الرٌكان26ً

االول63.022رؼد ؼثٌث أحمد سعٌد الدباغ27

االول62.969شٌماء سعٌد عبد هللا حماش28

االول62.954معتز علً أبو بكر عوض الصبان29

االول62.839باسم جواد حسن فارس شٌاهنة30

االول62.823ولٌد سعٌد عبد الرحٌم عبد هللا خدر31

االول62.536رافد حامد محمد عنتر العباس32ً

االول62.421مضر عبد المنعم محمد ابراهٌم شنشل33

االول62.418أحمد عبد القادر رشٌد عبد القادر34

االول62.358احمد مصطفى بركات الطروانة35

االول61.775صهٌب محمد أحمد محمد الهاشم36ً

االول61.377مٌسم ثابت سعٌد وهب الؽبشة37



االول61.299رنا أحمد ذنون حسٌن اللوج38ً

االول61.271رنا علً عزٌز علً ابراهٌم39

االول61.118شٌماء عبد العزٌز حٌاوي قاسم40

االول61.077علً برهان الدٌن عبد الرحمن الكركج41ً

االول60.866عبٌر عبد النافع محمد شرٌؾ شندالة42

االول59.917فائز ٌلدا شابو داإد43

االول59.464اٌمان فإاد ابراهٌم جابر44

االول59.016زٌد ازهر سلٌمان صالح البزاز45

االول58.637رؼد اسامة محمد محمود الٌحٌى46

االول58.499علً أزهر جمٌل جاسم العبٌدي47

االول58.482فراس زهٌر ٌوسؾ ولٌد النعٌم48ً

االول58.382نادٌة ؼانم أحمد ابراهٌم الطائ49ً

االول57.998احمد خضر خالد النجم50ً

االول57.094صهٌب اكرم محمد داإد الصقال51



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:    اسم الدورة 2001/10/1 فً 9961:     رقم وتارٌخ االمر الجامع2001/2000ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان59.106ًعلً شاكر حسن الصوف1ً

الثان58.16ًسردار سفر موسى اسماعٌل البرواري2

الثان57.02ًفواز محمد ٌونس محمد الطائ3ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:    اسم الدورة 2000/6/22 فً 5061:     رقم وتارٌخ االمر الجامع2000/1999ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب



االول80.407مصطفى معاذ حامد مصطفى السلطان1

االول77.677عمر صباح محمد جمٌل البقال2

االول77.604محمد امجد محمد سعٌد الصائػ3

االول77.137اٌناس طلب محسن آل شعٌب4

االول76.285رؼد عدنان رشٌد صالح العسكري5

االول75.635ندى زهٌر محمد قادر الحرب6ً

االول75.247عمر حسٌن حسن العبٌد اللوٌزي7

االول74.234آرام جمٌل سوالقا كوركٌس المركه8ً

االول72.722هانً محسن خلٌؾ ؼٌاض الشوبل9ً

االول72.568زٌد ؼانم حمدون جاسم10

االول71.272منٌة محمد نبٌل مندوة عبد المطلب11

االول71.211زٌد سالم توفٌق النجف12ً

االول71.001رجاء طاهر سلٌمان حامد العل13ً

االول70.93عامر عبد الجبار سلطان ظاهر الجوال14ً

االول70.51ؼٌث حمدون ٌاسٌن حمدون الجبوري15

االول70.478وئام محمد عمر محمود العشو16

االول70.372رنا ماجد شرٌؾ صالح آل مال ٌوسؾ17

االول69.963صفوان محسن خلٌل خالد العبادي18

االول69.024محمد عبد اللطٌؾ عبد هللا محمد19

االول69.024محمد ذنون ٌونس أحمد جادر20

االول68.445أشواق الوٌس الطون توما كجو21

االول68.439شٌماء محمود ٌونس أحمد النعٌم22ً

االول68.389فنار تركً عبد الحمٌد جدوع الجبوري23

االول68.373سهاد موفق حمدون العزاوي24

االول68.281ورقاء جعفر محمد ابراهٌم الزبٌدي25

االول68.075محمد سالم ٌونس عبد هللا المشهدان26ً

االول67.697وسن موفق داإود سلمان العمري27

االول67.652دٌنا وعد هللا عزٌز علً المولى28

االول67.449نشوان عزٌز محمود عبد الطائ29ً

االول67.271قاسم فاضل اسماعٌل حسٌن الجبوري30

االول66.761أحمد خضٌر عبد هللا أحمد الجبوري31

االول66.745أسماء بشٌر رشٌد محمد الصفار32

االول66.531بلسم خٌري فتحً حمٌدي الحمدان33ً

االول66.375أحمد صالح خضر الحدٌدي34

االول66.357رٌان فائز ٌوسؾ عبد المسٌح باك35

االول66.157عبد المحسن عواد محمد عبد هللا36

االول64.96شٌماء زهٌر ابراهٌم الصواؾ37



االول64.773رنا عبد الهادي صالح الحمودي38

االول64.753محمد أمٌن شاكر ولً الؽفاري39

االول64.744فارس ؼانم محمود عبد هللا الدباغ40

االول64.575انفال لقمان ذنون حسٌن العطار41

االول63.964نبٌل عبد العظٌم بالل الحٌال42ً

االول63.39صبا عبد المنعم طلب عبد الطائ43ً

االول63.081محمد عوض عبد الهادي مصطفى44

االول62.911انعام نجم عبد محمود العشو45

االول66.783روعة عبد هللا محمود ابراهٌم الهالل46ً

االول62.64سحر ؼانم الٌاس خضر القزاز47

االول62.564احمد اورخان حسن حسٌن48

االول62.489محمد عادل عادل شٌخو العزاوي49

االول62.231عدنان أحمد جاسم الجبوري50

االول62.117أحمد صالح الدٌن محمود حنتوش51

االول61.883رٌا طارق محمد المالح52

االول61.775ورقاء محمد جاسم محمد الحٌال53ً

االول61.173اسراء ادرٌس جرجٌس محمد الحسن54

االول61.151دالل حجً جمو ابراهٌم55

االول61.067بان عبد الكرٌم ٌونس البكار56

االول60820اٌمن محمد أحمد عثمان57

االول60.639ٌوسؾ محمد سلٌمان الحسبان58

االول60حلمً أبو بكر قائد الٌمان59ً

االول59.868شٌماء أمجد ٌحٌى عبد هللا60

االول59.856سٌران محمد أحمد الزٌباري61

االول59.839ساهرة كورٌا ٌاقو دانٌال62

االول59.63فاطمة خلؾ مرزوق العكٌدي63

االول59.567مها سالم حمدي عبودي64

االول58.643زهراء صباح عبد القادر حسن العباس65ً

االول58.609نادر مصطفى ابراهٌم سالم صقر66

االول58.469ؼادة عبد السالم شرٌؾ محمد ٌحٌى الطوٌل67

االول58.41روٌدة عدنان أحمد خضر68

االول57.658افٌان هاشم خلٌل جواد69

االول57.542محمد نعمان شفٌق عزٌز المالح70

االول57.335عصام عبد الحق اسماعٌل الحدٌدي71

االول56.104انسام اسطٌفان شمعون72





: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم الدورة 2000/9/19 قً 8010:    رقم وتارٌخ االمر الجامع2000/1999ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان60.776ًعمر مإٌد سعٌد عبادي العبٌدي1

الثان59.762ًوسام شعبان رمضان حسن السبعاوي2

الثان59.226ًلٌنا محمد صالح عبد الحلٌم3

الثان59.213ًسامر سطام جمٌل الظواهرة4

الثان58.147ًفارس عواد رجاء خلؾ الخالٌلة5

الثان58.102ًعهد مسلم سلٌمان مصطفى السوٌدان6ً

الثان58.073ًاسماء شٌت صالح صفاوي العبٌدي7

الثان57.415ًزٌنة نبٌل ابلٌا ٌعقوب الشماس8

الثان56.705ًدالٌا طالل سعٌد محمد النجف9ً

الثان56.591ًعمر حسان علً أحمد النحاس10

الثان56.242ًسعد اسماعٌل احمد ابراهٌم11

الثان55.608ًنور الدٌن أحمد حمٌد شهاب الحٌال12ً

الثان55.21ًارسان عادل أنور حمد13

الثان54.556ًعبد سلطان خلؾ عزاوي14

الثان53.97ًنور الدٌن محمد اؼلٌات15

الثان53.917ًزٌاد نجٌب صالح نجٌب البحر16



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم الدورة 1999/6/30 قً 270:     رقم وتارٌخ االمر الجامع1999/1998ً:  سنة التخرج  



المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول77.58رائد جرجٌس سعٌد1

االول75.92لإي نجم عبود رضا دكله2

االول75.46أؼارٌد ؼانم محمد القصاب3

االول75.06زٌاد حازم احمد عبوش الدلٌم4ً

االول73.53ٌونس محمد سعٌد حسن الجبوري5

االول72.94أفنان جمال الدٌن اسماعٌل الطائ6ً

االول72.76بشرى حبٌب احمد عباس7

االول72.09مزاحم حكمت حنا قوباط8

االول71.7نوال عطٌة خلؾ خضر شلٌل9ً

االول70.91عمر صالح حمٌد رحاوي10

االول70.59محمد زهٌر ٌحٌى الخٌرو11

االول70.36اشرؾ سالم قاسم الجلب12ً

االول69.38علٌاء ومٌض رمزي صدٌق13

االول69.29محمد مإٌد سعدون حسٌن14

االول69.19احمد علً سلطان ظاهر15

االول67.36ٌحٌى إسماعٌل محمد احمد16

االول67.31بشرى نور محمد ممدوح17

االول67.23ماهر محمود إبراهٌم أبو النعاج18

االول66.96عبد الحمٌد ناطق حامد الدباغ19

االول66.84وسام محمد سعٌد خالد التمٌم20ً

االول66.77احمد عمر ٌوسؾ ضمرة21

االول66.21مإٌد أمٌن إبراهٌم22

االول66.2إٌاد طه خلؾ عكلة اللوٌزي23

االول65.46مروة قتٌبة عبد الرحمن الكركج24ً

االول65.26آالء محمد مصطفى حسن25

االول64.86ٌاسر محمد احمد ابو عمر26

االول64.74خلدون عبد السالم سلمان عماٌرة27

االول64.15فاطمة احمد محمد عبد هللا السبعاوي28

االول63.53ندى حازم محمد الشرٌف29ً

االول63.01عال محمد عبد العظٌم فٌاض30

االول62.87هبة فائز بشٌر حمودات31

االول62.76إشراق احمد محمد خلؾ الراشدي32

االول62.71محمد نوري حسن زكر33

االول62.65عمار هاشم الطٌار بٌسوان34

االول62.6سفانة مإٌد عبد مصطفى35

االول62.56فائز فواد عبد المسٌح حنا عبد العال36



االول62.02باسم الٌاس جبو الطون37ً

االول61.9مختار عبد القوي ؼالب قائد ٌحٌى38

االول61.87عبٌر عبد القادر احمد عبو39

االول61.81دنٌا ؼرٌب انطوان40

االول61.54زهراء عبد الؽفور احمد ٌوسؾ41

االول61.49دنٌا جاسم عباس حسانً مكوطر42

االول60.76علٌاء عاصم ٌحٌى الفارس43

االول60.49سفانا حسٌن علً قنبر44

االول60.08جونً هٌدو توما اسحق45

االول59.99مشتاق فوزي نجٌب داود مطلوب46

االول59.98نوار بشٌر طه47

االول59.4محمد علً ؼازي عبد هللا الحٌال48ً

االول59.19وفاء حبٌب ناصر49

االول59.03اٌاد خلؾ عبد هللا احمد الجبوري50

االول58.62قصً احمد محمد حسن الجلب51ً

االول58.39رواء احمد فتحً مصطفى52

االول58.16سوزان محمد صالح طه53

االول57.7انعام عبد الجبار منصور عبد الكرٌم54

االول57.66زٌد كوركٌس ٌوسؾ كوركٌس55

االول57.6جاكلٌن انوٌا ٌوسؾ عودٌشو56

االول57.5فراس نافع صالح البرؼوث57

االول57.45عالء شكور إبراهٌم58

االول57.08اسراء عمر كرٌم عل59ً

االول56.9فٌحاء حسن شرٌؾ االوند60

االول55.02استرق فاروق بشٌر الدباغ61

االول53.5منال داود رفو القس توما62



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:   اسم الدورة 1999/9/30 فً 565:     رقم وتارٌخ االمر الجامع1999/1998ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب



الثان61.572ًشٌماء هٌثم سعٌد1

الثان60.073ًكمال حمٌد ناصر2

الثان57.486ًبكٌل محمد ناصر3

الثان56.037ًعادل عمر محمد4

الثان55.658ًسرمد عبد الرزاق عبد القادر5

الثان54.801ًعزٌز رٌاض عزٌز6

الثان54.908ًحٌدر عبد هللا جعفر7



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:   اسم الدورة 1998/10/1 قً 515:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1998/1997ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول79.063محمد احمد ٌونس الطائ1ً

االول77.61صبا حازم حسن ٌوسؾ2

االول75.897وائل شٌت حسن3

االول74.794عمر ولٌد ماجد4

االول74.648خولة محمد عون5ً

االول74.197عقبة نافع عزٌز6

االول73.19عبد الرحمن علً عبد الرحمن7

االول72.76احمد محمد عل8ً

االول72.237محمد ؼانم حمدون9

االول71.775نادٌة مظفر الشاكر10

االول71.153ٌحٌى سلٌمان محً الدٌن11

االول70.881احمد عصام سعٌد12

االول69.427علً محمد سعٌد13

االول69.389سعٌد محمد أزهر14

االول69.321نصٌر اكرم حسن15

االول68.337زٌنة علً عبد الرحمن16

االول68.325دنٌا ولٌد حمٌد17



االول67.977والء هانً ابراهٌم18

االول67.533رافت جاسم محمد19

االول67.275مهدي صادق نظم20ً

االول65.522مرسال سعد هللا عل21ً

االول65.308شٌماء هاشم احمد22

االول65.009إقبال حسن ٌاسٌن23

االول64.844ابتسام طه ٌاسٌن24

االول64.795عبد الكرٌم جدعان عل25ً

االول64.698مٌادة محمد خٌر شٌت26

االول64.608نارٌن توما ٌوسؾ27

االول64.514علً عبد هللا ٌحٌى28

االول64.47رٌان عبد الجبار داإد29

االول64.457بسمان عبد هللا ؼزال30

االول64.249مٌادة مظفر داإد31

االول63.98االء حكمت عزٌز32

االول63.823ازهار حازم عبد33

االول63.362ندى سلٌمان اسماعٌل34

االول62.873اجود محمود رشٌد35

االول62.845ثامر نجم عبد هللا36

االول62.786هدى مظلوم عثمان37

االول62.764دالٌا محمود نعمان38

االول62.754شذى مخلؾ خلؾ39

االول62.265جٌهان ٌونس عثمان40

االول62.182رؼٌد جنان عبد الرحٌم41

االول61.715عبد الستار سالم محمود42

االول61.218محمد احمد سٌد ٌوسؾ43

االول61.055هدٌل سلمان عبد الكرٌم44

االول60.646نبراس متً صوفٌا45

االول60.346علً ممتاز رإوؾ46

االول60.141نجاة رشٌد عل47ً

االول59.921فٌان اكرم جالل48

االول59.558محمد خمٌس عبد الشٌخ49

االول58.793منذر ابراهٌم حمدان50

االول58.23رنا هشام دحام51

االول58.731مقداد هاشم طه52

االول58.522رنا هشام داود53

االول58.492ذكرى محمد رشٌد54



االول58.49محمد محمود عوض الزعب55ً

االول57.328رائد طاٌل محمد العمري56

االول57.1علٌاء عبد القادر احمد57

االول56.614روسن سالم عبد الجبار58

االول56.045اوراهم شمعون اوراها59

االول55.611احمد عادل صدٌق60

االول55.573علً ذنون محمود61

االول54.928شادي فاٌز ابراهٌم62

االول53.689امٌنة محمد طاهر63

**********الٌوجد دور ثانً****



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:   اسم الدورة 1997/6/29 قً 320:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1997/1996ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول76.1443منار ٌونس عبد القادر1

االول73.5288جمال خلٌل محمد2

االول73.2249محمود خالد احمد3

االول70.9284رضوان حمادي حسن4

االول70.4907اسماء عبد السالم عبد القادر5

االول69.997محمد ازهر محً الدٌن6

االول68.9754علً مإٌد رشٌد7

االول68.8303احمد عبد الحمٌد عبد المجٌد8

االول68.6429قاسم عبد الكرٌم محمد9

االول68.5008طالل عبده مهٌوب10

االول67.3643زٌنا محمد احمد11

االول67.2763علً داود سلٌمان12

االول66.4998ابو ذر عبد االله حامد13

االول65.6236شهرزاد سامً سعٌد14

االول65.257محمد عزٌز عاص15ً



االول64.7708فاطمة محمود خلؾ16

االول63.9461علً عبد الهادي ٌحٌى17

االول63.8758هٌام عمر عل18ً

االول63.7747نجالء فاضل اسماعٌل19

االول63.1043خدٌجة محمد عل20ً

االول62.909اطٌاؾ ؼازي محمود21

االول61.9261احمد علً حسٌن22

االول61.9رٌم حكمت شاكر23

االول61.807دارا برهان محمد24

االول61.4851ٌوسؾ محمد عل25ً

االول61.1673زٌاد مرعً حسٌن26

االول60.814هالة خٌر هللا عل27ً

االول60.7466عمر نعمت فتحً جرجٌس28

االول59.9916عبد الرحمن فتحً شرٌؾ29

االول59.8163هدٌل بدري جبرائٌل30

االول59.2327عبد القادر مجٌد قادر31

االول57.4481زٌنة منٌب محمد عل32ً

االول57.1629رنا فواد شاكر33

االول56.5661دانا مصطفى عبد هللا34

االول55.9052رؼٌد عبد الحفٌظ تاج الدٌن35

االول55.8122ضرؼام عبد الوهاب ذنون36

االول55.3531محمد عبد هللا محمود37

االول54.377نوال محمود احمد38



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم الدورة 1997/10/1 فً 715:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1997/1996ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب



الثان61.637ًجلنار فائز بهنام1

الثان60.602ًصابر عبد الواحد عبد هللا2

الثان58.243ًخضر مصطفى3

الثان56.525ًمعن فاضل جابر4

الثان53.394ًعلً قاسم جمعة5

الثان53.135ًاحمد عباس فاضل6

الثان52.978ًرواء ؼانم ٌونس7



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم الدورة 1996/6/29 قً 424:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1996/1995ً:  سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول74.5697قبٌس حاجم محمد عبد هللا العساؾ1

االول73.4137كرم حازم فٌلٌب جزراوي2

االول72.898رائد ممتاز بشٌر عبد هللا3

االول70.7265االء داإود محمود الداودي4

االول68.9166رؼد ارام سلٌمان عزٌز الشمال5ً

االول68.458رؼٌد ممتاز بشٌر عبد هللا6

االول68.455نعم رٌاض سلٌم احمد السلٌم7

االول66.8104نادٌة حمٌد حسن سلٌمان القزاز8

االول65.847وعد محمود خضر حسٌن الجبوري9

االول65.6797اٌناس عزٌز محمد جواد10

االول64.851حارث عماد محمد ٌحٌى الكاتب11

االول64.5697بٌداء صبحً قاسم فتحً الطائ12ً

االول64.2644حكم هشام صباح الفخري13

االول642518ؼٌداء محمد علً احمد14

االول64.243طارق حمزة عبد هللا عبٌدات15

االول63.2869فائز بهنام فتوحً بهنام16

االول62.9866فراس عبد المجٌد امٌن17

االول62.8838نبٌل سرٌوكه حنا عودٌش18



االول62.8126زهراء محسن توفٌق احمد19

االول62.7066زٌنة مازن إبراهٌم جرجٌس اؼا20

االول62.4589منار ضٌاء عبد القادر محمد العل21ً

االول62.2082مهدي محمود صالح ذٌاب الدلٌم22ً

االول61.6806لٌث سالم محمد حٌاوي23

االول61.6319هبة مجٌد حمٌد24

االول61.2567علً حازم محمد حسٌن25

االول60.9149عبٌر احمد ناٌؾ شبٌر26

االول60.4609ٌاسر محمد تٌسٌر دحام27

االول60.2091بٌان عبد هللا حسن محمد28

االول60.0691نؽم بدري جبرائٌل ساوا29

االول58.6296ظفر ابراهٌم سلٌم احمد السلٌم30

االول57.3677محمد نصار احمد عبد الجبار كشمولة31

االول56.2185أنٌس محمود مظهر طه النقشبندي32

االول55.9365ازاد رمضان محمد نسٌم33

االول55.92795نازدار محمد عمر سلٌمان34

االول55.9173هبة كمال ملكً بولص35

االول55.5834زهراء حازم حسن36

االول55.1758موسى محمد موسى البكار37

االول55.11ولٌد خالد حسٌن الحموش38



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:     اسم الدورة 1996/10/1 قً 956/1:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1996/1995ً:  سنة التخرج  

الدور الذي نجح فٌه الطالبالمعدلاسم الطالب الرباعًت

الثان57.354ًباسل محمود اتماز السباع1ً

الثان54.517ًفوزي سلٌمان افدال2

الثان54.431ًكمال رشٌد بابه3

الثان53.737ًنوال أبلحد اصطٌفو4



الثان52.809ًعادل جالل5

الثان52.624ًٌاسر ٌوسؾ بطرس6

الثان52.597ًزهٌر جاسم7

الثان52.199ًإبراهٌم محمد فق8ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

    اسم الدورة1995/6/29 قً 718:  رقم وتارٌخ االمر الجامع1995/1994ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول74.681أفراح خزعل شهاب الزوري1

االول74.146ندى نجدت زكً شاكر2

االول72.963ساهر سامً مجٌد رحوم3ً

االول71.331عبٌر ؼانم سلٌمان4

االول71.247عمار خالد جمال الدٌن5

االول70.261نجالن عبد الوهاب جاسم6

االول69.702أصٌل عبد اإلله نجم ؼزال7

االول68.91مها طالل فتاح الصفار8

االول68.626هند طاهر جرجٌس معروؾ9

االول68.292سرى عبد الرحمن عزٌز10

االول67.816رٌا محمد خٌري عبد الفتاح11

االول67.714وهٌب احمد عبده فارع12

االول67.612زٌنة فاضل حمودي الناصري13

االول67.038ٌحٌى قاسم محمد14

االول66.248أنوار نافع راشد خلٌل15

االول65.48صبرٌة نجٌب إبراهٌم16

االول64.992تارا علً رشٌد17

االول64.907هدى جمٌل قاسم البرواري18

االول64.86سندس هشام قاسم19

االول64.496جمال خضر محمود الدوري20



االول63.241بٌستون جلٌل محمد21

االول61.733إسماعٌل بٌبو سمو دروٌش22

االول61.364جهان عاصم محمد23

االول61.224رنا ؼانم حسن دبدوب24

االول61.223وسام نزار سلٌمان25

االول60.739هوكر مصطفى نجمان26

االول60.485سعٌد علً محمد ٌونس27

االول60.114علً سالم محمود28

االول60.105محمود وٌس محمود29

االول60.016وفاء إبراهٌم طه عبد الباقً خلٌل30

االول59.988اوان عبد الملك الفاضل31ً

االول59.444احمد فوزي حسٌن النعٌم32ً

االول59.428وداد خضٌر عبو عطا هللا33

االول59.27افتخار حازم داود دللوه34

االول58.345اٌاد مهدي صالح الحٌال35ً

االول56.832النعٌم عمر عبد هللا حسن36

االول56.11انمار سالم محمود الحٌال37ً

االول55.859إدرٌس سلطان جار هللا38

االول55.745هاشم داود موسى المزوري39



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:اسم دورة التخرج  1995/10/1 فً 645/1:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1995/1994ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان59.89ًعالءالدٌن احمد حسن1

الثان57.02ًمحمد سعٌد اسماعٌل2

الثان56.99ًبسام ؼانم احمد3

الثان55.22ًانور محمد صوف4ً



الثان55.06ًسعٌد محمد سلٌمان5

الثان53.97ًازاد نوري فارس6

الثان52.61ًادام ابراهٌم ادم7



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:     اسم الدورة 1994/6/27 فً 989:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1994/1993ً:   سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول76.376فائز عبدا لرزاق أٌوب السلطان1

االول74.83نؽم حازم ناصر كساب2

االول74.352فٌحاء أزهر محً الدٌن المشهدان3ً

االول73.144رٌا جاسم محمد النعٌم4ً

االول73.061احمد عبد اإلله  احمد عبد الموجود5

االول72.508ولٌد خالد بشٌر ؼزالة6

االول72.288محمد صالح سلٌمان النعٌم7ً

االول72.185مً ؼانم سلٌم أٌرم8

االول72.165إحسان نعمت بهنام9

االول71.418سجى امجد عبد الرزاق كرجٌة10

االول70.409أرٌج طارق محمد المالح11

االول70.295خالد محمد ٌوسؾ المختار12

االول69.964بهار جعفر حاجً عمر السلٌفان13ً

االول69.957صفوان عبد الحمٌد صالح الطائ14ً

االول69.955بشار عبد الؽنً توفٌق النجف15ً

االول69.939باسم  محمد سلطان المشاٌخ16ً

االول69.886بسام فخري ٌاسٌن رجب أؼا17

االول69.741محمد عزا لدٌن محمد نوري المشهدان18ً

االول69.465اسعد محمد عبد القادر19

االول67.986دالل طه رجب الدلٌم20ً

االول67.056بٌستون محمد فرج حمد21

االول66.613سهام منصور بٌا منصور22



االول66.475شٌالن حمه توفٌق حسن23

االول65.906دارا حمه رشٌد24

االول65.248عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا25

االول64.93زانا قادر عمر رضا26

االول64.057نه مام عبد الستار محمد رسول27

االول64.385خالد محمد فتحً ذنون الدٌوه ج28ً

االول64.112اراس معروؾ رإوؾ29

االول63.883بلسم جاسم عباس حسانً مكوطر30

االول63.503سعٌد كامل سعٌد شهوان31

االول62.638عزت عبد العزٌز فتحً محمد ألنجار32

االول61.053سالم حازم سعٌد الجعفر33

االول59.909خٌفة عبد اللطٌؾ محمد البامرن34ً

االول58.483أزهر عبد محمود محمد  الحدٌدي35

االول58.178جالل ردمان عبٌد سعود36

االول57.075عمر إبراهٌم محمد ادم37

االول56.082وفاء عبد الجبار عبد الواحد38

االول56.788عدنان حسٌن حسن حاج39ً

االول56.086ندى احمد سعٌد40

االول55.993ساالر كرٌم خلٌل الكاك41ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

    اسم الدورة 1994/10/1 فً 1628:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1994/1993ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان60.4308ًمحمد إدرٌس مرع1ً

الثان57.3908ًشعبان صبار عبد هللا2

الثان56.045ًعبد القادر محمد حمد3

الثان55.6464ًاومٌد كرٌم عبد هللا4

الثان54.6264ًرائد فرحان جبر5

الثان53.5204ًالوه اسحق اٌشو6





: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:   اسم الدورة1993/7/3 قً 979:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1993/1992ً:   سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول79.4سعد سامً مجٌد كصكوص1

االول75.71حارث حازم مجٌد كصكوص2

االول75.537إسراء أنور عبد الحمٌد العساؾ3

االول73.556عبٌر عبد الوهاب محمد الجبوري4

االول72.42عبٌر عابد الٌاس الرحو5

االول72.36عبد الكرٌم رمضان إبراهٌم المزوري6

االول70.93نعم فخري ٌاسٌن رجب أؼا7

االول70.89بسمة هشام قاسم العطار8

االول70.62عدنان نجٌب عبد األحد حج9ً

االول69.63لٌلٌان شمعون جرجٌس ندافة10

االول69.44كرامة محمد طٌب رشٌد النعٌم11ً

االول68.66محمد جاسم محمد الحمد12

االول68.56سنان محمد خضر الحمدان13ً

االول68.43ازهر ؼانم احمد زٌنل14

االول67.93بنكٌن محمد كرم مصطفى البراوي15

االول67.57قانع رإوؾ عبد القادر محمد16

االول67.42محمد وضاح محمود ثابت17

االول67.17نزار عبد القادر حما أمٌن18

االول67فاضل عبد هللا كرٌم مٌرزا19

االول66.43زٌار محمد ناجً بقالته ى20

االول64.18هدٌل طالل بدران القوز بكر21

االول63.13محمد احمد عبد هللا محمود الدباغ22

االول62.98لقمان فوزي عمر بابان23

االول62.54بٌداء إسماعٌل عبد الواحد ذنون24

االول61.963آالء محمد زكً محمد خضر25

االول61.6مصطفى خلٌل علً مهدي26

االول58.97ٌسرى جعفر احمد علً السٌد27

االول56.84زٌاد طارق زٌدان عبد بكر28

االول54.14فواز أدور سلٌم29





: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:     اسم الدورة1993/9/19 فً 1532:  رقم وتارٌخ االمر الجامع1993/1992ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان58.29ًهندرٌن محمد عل1ً

الثان56.79ًمهند دحام حامد2

الثان56.69ًدالٌا عبد الرحمن احمد3

الثان56.516ًؼدٌر عبد األحد كوركٌس4

الثان55.74ًفكرت ستار نصرت5

الثان55.36ًمها ٌوسؾ ٌاسٌن6

الثان53.666ًظهٌر الدٌن عبد الرحٌم7

الثان51ًأحالم عمر وهٌب8

الثان50.77ًاحمد محمد أمٌن9



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:  اسم الدورة 1992/6/27 فً 966:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1992/1991ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول79.258شهاب احمد حمد سالم الرعد1

االول75.657لمى مظفر أنور النعمة2

االول74.918محمد نافع محمد خطاب عمر3

االول74.675عبدا لعظٌم رإوؾ سلٌمان المالح4

االول73.723رٌان سالم حامد الحمدان5ً



االول72.84معن موفق ناٌؾ  الفارس6

االول72.157وائل طلٌع محمد الوتار7

االول71.077علً راجح محمود الخطٌب8

االول69.232سوسن حمٌد احمد الجبوري9

االول68.717زٌد برهان سعٌد الدٌوه ج10ً

االول68.211إٌاد عبد الفتاح سعٌد العل11ً

االول67.316 محمد  صدٌق محمد العباس12

االول67.196مها أنور حسٌن مراد13

االول66.789أمٌرة إٌلٌا سعٌد14

االول65.941احمد حازم احمد خروفة15

االول65.825إسراء محمد طاهر علً الصفار16

االول65.77سٌدر عبد الفادي داإد السعٌد17

االول64.855أزهار عبد الخالق جمٌل البكري18

االول64.705نؽم مإٌد حمدي القٌس19ً

االول63.99ٌونس عبد الر حمن ٌاسٌن20

االول63.212زهراء علً سلٌمان البهار21

االول63.141حنان حنا زكر أٌوب22

االول63.092نادٌة ضٌاء إبراهٌم23

االول62.828فداء محمد عبد هللا دارؼمه24

االول62.819رشاد هاشم سٌد أمٌن العلوي25

االول62.711فٌحاء أكرم محمد26

االول61.85ٌسرى حمٌد حسٌن المختار27

االول60.91سفانة عبد الكرٌم العدوان28ً

االول60.611سندس عبد الجبار خضر29

االول60.099مٌسون فرج طوبٌا30

االول60.041فٌان محمد حسٌن الجاؾ31

االول59.253آسٌا احمد شاه كرم الجنٌدي32

االول58.623شٌماء ثائر محمود33



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:      تسم الدورة 1992/9/15  فً 1362:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1992/1991ً: سنة التخرج 



المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان67.578ًعبد الرزاق محمد خالد1

الثان60.055ًمحمود بدٌوي حٌمد الحدٌدي2

الثان59.528ًرنا ٌعقوب سالم الحدادٌن3

الثان59.024ًرٌم عبد الؽفور محمد رفٌق4

الثان58.667ًفواد سعٌد عبد الرحٌم عبد الجبار5

الثان58.614ًهناء دانٌال اورهام مٌخائٌل6

الثان57.174ًجرو قادر دروٌش فتاح7

الثان55.742ًانور احمد مصطفى القزاز8

الثان55.124ًنادر عمانإٌل قٌا بلو9

الثان54.503ًكامران محمد إسماعٌل10



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:       اسم الدورة 1991/7/27 فً 511:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1991/1990ً: سنة التخرج 

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول75.84عصام داوٌد ٌوسؾ1

االول70.92زٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد2

االول70.9زٌدون محمود قاسم3

االول70.87محمد مإٌد القزاز4

االول70.35رافع امجد عبد المحسن5

االول69.55برع سلطان منوه6

االول69.47خولة محمد صالح7

االول69.15سٌرٌن هادي مت8ً

االول68.69بٌداء محمدعزٌز9

االول68.65مها مساعد ٌحٌى10

االول68.44أمٌر جبرائٌل عبد المسٌح11

االول68.18إسراء رٌاض خضر12

االول68.15محمد عبد المالك عبد الهادي13

االول66.5لإي ذنون ٌونس14



االول65.99ؼادة صالح الدٌن قاسم15

االول65.75أٌمن احمد األمٌن16

االول65.52ثامر صالح احمد17

االول65.21رواء ٌونس خلٌل18

االول64.43فالح عبد هللا حسن19

االول64.18ماوى حازم محمد20

االول64آفاق عبد الحمٌد عبد المجٌد21

االول63.98هدى محمد عل22ً

االول63.13امجد عبد الؽن23ً

االول62.55ضحى الٌاس عبد الرحمن24

االول62.52علً محمد نوري25

االول62.41اٌمان ٌونس محمد26

االول62.27فتحً حسن فتح27ً

االول61.67زهٌر طلفاح عبد الؽن28ً

االول61.17زهور جمعة احمد29

االول60.45لقاء جبر حسن30

االول60.1تؽرٌد ؼانم مجٌد31

االول60.02حٌدر محمد حسٌن32

االول59.59امجد احمد عبد هللا33

االول59.51ذكرى محمود عبو34

االول59.31سٌروان نورالدٌن محمود35

االول58.78صبٌحة ذنون خلٌل36

االول58.46مصطفى احمد زٌن العابدٌن37

االول58.04سلمى محمد كمال38

االول57.65زٌنب جابر عل39ً

االول57.48اسماء ٌوسؾ ذنون40

االول2 .56دلٌر حبٌب مت41ً

االول56.13ناطق كنعان مولود42



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:    اسم الدورة 1991/10/19 فً 1105:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1991/1990ً:سنة التخرج 



المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الدور الثان63.37ًضحى نذٌر بشٌر1

الدور الثان62.7ًضحى عبد الوهاب صالح2

الدور الثان62.094ًمنى محمد نور عبد هللا3

الدور الثان60.52ًمٌسون احمد محمود الصفار4

الدور الثان60.98ًعاٌدة عود ة محمد عالونة5

الدور الثان60.176ًمحمد توفٌق ذنون6

الدور الثان59.524ًاحمد حازم مصطفى7

الدور الثان59.23ًؼادة عبد هللا حسن8

الدور الثان59.026ًأنفال طالل إبراهٌم9

الدور الثان58.297ًطارق جرجٌس محمد10

الدور الثان57.426ًمنى حسن عثمان دبلوك11

الدور الثان57.3ًمنى محمد الصادق أحمد12

الدور الثان57.24ًكلشان أكرم محمد13

الدور الثان57.02ًؼادة سعدا هلل صالح14

الدور الثان56.812ًأسراء سالم محمد15

الدور الثان56.566ًجاسم محمد كماش16

الدور الثان56.58ًنسرٌن حمه رش17

الدور الثان55.435ًأدٌب محمد ذٌب الدبس18

الدور الثان55.756ًخلدون شكران وفٌق19

الدور الثان54.9ًمعاوٌة الرٌح األمٌن20

الدور الثان54.849ًأكرام عبد المنعم عبد الرحمن21



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

: اسم الدورة1990/حزٌران/28 فً 1560:   رقم وتارٌخ االمر الجامع1990/1989ً:سنة التخرج

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول77.708بسمان عبد المطلب خلٌل1

االول73.852انس امجد محمد سعٌد2

االول71.777باسل طه نوري3



االول69.464عائشة أكرم قاسم ٌحٌى4

االول67.267عطا هللا فتحً رجب إبراهٌم5

االول67.15الحان دحام هادي6

االول66.758جوناء خالد ممدوح صادق7

االول66.493لقمان محمود إسماعٌل8

االول66.335لطٌؾ عٌسى علوان9

االول66.171وفاء ؼانم فتح10ً

االول65.951محمد طاهر حٌدر مجٌد آل حٌو11

االول65.79هبة ؼانم مجٌد رحومً كصكوص12

االول65.474مرح ٌوسؾ كشموله13

االول65.312إٌاد جبر ٌاسر محمد14

االول65.256محمد هٌثم ٌاسٌن بارودي15

االول65.08ثائر داود كمال16

االول64.904جوامٌر نجم الدٌن جالل17

االول63.824وسن حازم سعٌد جاسم18

االول63.572احمد فخر الدٌن عثمان19

االول63.041أنوار محمد نذٌر سعٌد20

االول62.901باسم حمٌد مجٌد21

االول62.759سعد عبد هالل الجبوري22

االول62.711زٌنة ناجً إبراهٌم سرسم23

االول62.496نوري علً طعمة24

االول61.567عبد هللا ٌوسؾ محمد الزعب25ً

االول61.531قٌس حبٌب موسى26

االول61.479عارؾ سلمان حمٌد الكبٌس27ً

االول61.411عمار أدٌب عباس28

االول61.398سامً إسماعٌل شبٌب29

االول60.446ابراهٌم سعٌد كاطع30

االول60.204رٌاض فرحان كطفان مطر31

االول60.136نجم الدٌن سلٌم محمد32

االول59.666عبد الحمٌد سالم حمٌد33

االول59.617طالل علوي السٌد أمٌن العلوي34

االول59.441حٌدر كاظم محمد35

االول59.37ابتسام توفٌق مصطفى أمٌن36

االول57.342عبد الزهرة طاهر حبٌب37

االول56.949فلاير محمود عثمان38

االول55.569ئومٌد كاكا سوارة39





: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:   تسم الدورة1990/9/30 فً 2043:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1990/1989ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الدور الثان64.98ًأمٌرة ٌونس محمد1

الدور الثان60.415ًفاطمة عبد الحسٌن جعفر2

الدور الثان60.32ًمعتز إسماعٌل حمودي3

الدور الثان58.94ًحسٌب كاظم حسن4

الدور الثان58.93ًنبٌل ٌحٌى مصلح النجار5

الدور الثان58.27ًانس عبد العظٌم قاسم6

الدور الثان58.294ًإبراهٌم فاضل عباس7

الدور الثان58.24ًسندس عبد عبد الحسن8

الدور الثان58.204ًجاسم محمد راشد9

الدور الثان58.18ًرٌا عبد كامل10

الدور الثان57.926ًحسن علً مال هللا11

الدور الثان57.592ًوداد حسن منصور العكري12

الدور الثان56.059ًعصام عبد هللا محمد13

الدور الثان53.84ًفائزة مهدي عبد الصاحب14



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:     تسم الدورة1989/7/10 فً 1357:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1989/1988ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول77.99كاظم جواد حنو1

االول76.91إحسان صادق محمد2

االول75.42منار مظفر أنور النعمة3

االول73.55نوفل عبد المالك4



االول72.66نغم حازم داؤود5

االول71.59هدى عبد الهادي6

االول71.41طالل حمٌد محمد7

االول71.4ندى محمد سعٌد8

االول71.03زٌنب جابر علٌوي9

االول70.55علً إدرٌس حامد10

االول70.01حسن علً محمود11

االول69.7شامل غانم حمٌد حسن12

االول69.19علً دروٌش عبٌد13

االول66.7رٌزان عبد هللا حسن14

االول66.47وسن نوري قاسم15

االول66.4نجالء سعدي اسماعٌل16

االول66.39منار نزار ٌحٌى نزهت17

االول66.35دٌنا عبد اإلله محمود18

االول66.3غاده عبد الرزاق19

االول64.9جبار جاسم كرٌم20

االول64.82شٌماء هاشم احمد21

االول64.79سناء طاهر محمد عل22ً

االول64.44باسم خلف عطٌه23

االول63.98رواء عبد الكرٌم محمد24

االول63.57سوسن ٌاسٌن ناصر25

االول62.83حسام عبد ألزهره فرٌح26

االول62.62محمد صالح عمٌره27

االول60.97احمد حسن احمد الحاج28

االول60.91هالت خالد حسن29

االول60.72عالء حطاب شواي30

االول60.62دلٌر عبد الرحمن محمد31

االول60.16اشكار لطٌف محمد عل32ً

االول58.16حٌدر محمد عل33ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 



:     تسم الدورة1989/7/10 فً 1357:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1989/1988ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثاني66.09رزكار محمد أمٌن حسن1

الثاني63.24ناردٌن إبراهٌم محمد2

الثاني62.35إٌاد عبد الخالق المدرس3

الثاني59.46فاٌز سلٌم سالمة4

الثاني59.34رند زهٌر وجٌه5

الثاني59.24زهراء صادق عاشور6

الثاني58.03وجدان شهاب احمد7

الثاني57.63رغد ٌوسف فتوح8ً

الثاني54.94فٌنك نشأت عاص9ً



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:      تسم الدورة1988/6/23 فً 1225:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1988/1987ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول79.39بصٌر علً عبد هللا1

االول75.88مكارم حمٌد احمد2

االول75.32نعم نجٌب عبد الرحٌم3

االول75.07معتز غازي سعد هللا4

االول74.88قبس محمد صالح5

االول74.81لمٌاء طه رجب6

االول73.42ربى جاسم محمد7

االول73.14وفاء خلٌل عبد فتح8ً

االول72.81امجد صالح قاسم9

االول72.22نزار غانم جمٌل10

االول72.15غادة ضٌاء سعٌد11

االول72.92حنان احمد حسٌن12



االول70.84عبد الهادي محمود سعٌد13

االول70.74صهٌب نعمان سعد الدٌن14

االول69.67غادة محمد سام15ً

االول69.46بتول ٌاقو مروك16ً

االول69.31رٌحان إسماعٌل جمعة خان17

االول68.98اناهٌد متً خضوري18

االول68.63جورج اٌشو وردة19

االول68.56نادٌة فاضل إسماعٌل20

االول68.16أسماء سالم عبد الرحمن21

االول67.79آالء بشٌر عزٌز22

االول67.44أٌمن ذنون سعٌد23

االول66.57ابتسام رشٌد حمٌد24

االول66.35رواء حمزة حسٌن25

االول66.25عارف علً عبد الرسول26

االول65.74أسماء أكرم قاسم27

االول65.07دالل ٌونس عبد هللا28

االول64.66سهر علً أبو اللٌل29

االول64.25كمٌلة سوالفة خٌرو30

االول63.84توانا عمر مٌرزا31

االول63.7قصً عبد كامل عبود32

االول62.78إٌمان حٌدر عبد الواحد33

االول62.4كتبٌة سالم إبراهٌم34

االول60.32ٌوسف حسٌن حسن35

االول60.31سمٌر خضر اسحق36

االول58.55مٌرزا مراد خدٌدة37

االول57.94عبٌر فاضل عباس38



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:    تسم الدورة1988/10/2  فً   1873:     رقم وتارٌخ االمر الجامع1988/1987ً: سنة التخرج  



المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

الثان59.2ًٌمامة مجٌد حمٌد1

الثان58.7ًرابعة ٌونس محمد2

الثان58.2ًرنً صالح موسى مقٌل3

الثان57.1ًكامه ران سعٌد امٌن4



: /طب االسنان                   القسم : الموصل                       الكلٌة : الجامعة 

بكالورٌوس: صباحً                                                     الشهادة : الدراسة 

:        اسم الدورة1987/7/22 فً  3490:    رقم وتارٌخ االمر الجامع1987/1986ً: سنة التخرج  

المعدلاسم الطالب الرباعًت

الدور الذي نجح فٌه 

الطالب

االول74.96حلمً احمد ٌونس الطائ1ً

االول74.36عمار عطا هللا عل2ً

االول74.27أسامة محمد سعٌد محمد أنٌس الملوح3ً

االول72.27ٌلماز عبد الرحمن صالح4

االول71.71خالد ٌوسؾ زٌا5

االول70.74مقداد نجٌب ٌحٌى6

االول70.46منال عبد الجبار سلطان7

االول70.15فرٌدون عزٌز مٌران8

االول70.12موسى شحادة الحنٌفات9

االول69.53بان سفر داإد10

االول69.04ولٌد عٌسى اسحق11

االول68.68سامر حسن سلمان12

االول68.03زهٌر ستار مجٌد13

االول67.18انؽام سامً هاشم14

االول67.09عبد الحكٌم محمد قاسم15

االول66.99سعدي إسماعٌل رجب16

االول66.38لٌلى محمد أنٌس حسن17

االول66.13أٌمن نعٌم بشٌر18

االول65.17أنوار شاكر بدٌوي19

االول65.12سامر وصفً عل20ً



االول64.87مٌسون عاٌش حمد هللا21

االول64.41معن محمد نعٌم النتشة22

االول63.08حسن وؼٌد شبٌب23

االول61.12سعد صالح رشٌد24

االول60.06رفاه عبد الوهاب عبد المجٌد25

االول59.7سندس عبد الرزاق محمد26

االول57.66أسماء إبراهٌم داإود27
نجحت في الدور الثاني60.22فرح حازم محمد عل28ً


















































































































































































































