
الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

نرفل هادي يعكوب كزار1 2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامدبلوم جراحه الفم والوجه والفكي 

نامي  محمد جواد نجم علي2 2017-2018توسعةذكرالقبول العامدبلوم جراحه الفم والوجه والفكي 

نحارث رعد صالح شحاذه3 ذكرالنفقة الخاصةدبلوم جراحة الفم والوجة والفكي 
سد  شاغر التوسعه باعل 

ن الراسبي 
2017-2016

نزينة سعدي غضبان حمزة 4 2016-2017توسعةانثىالقبول العامدبلوم جراحه الفم والوجه والفكي 

نزينب وهاب هادي جالل5 2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

نعالء عباس مهدي خميس6 2017-2018القبول االوليذكرالقبول العامماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

نهبة باسم محمد صالح نارص7 2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

ننهاد رياض وحيد حبيب8 رينامتيازاتماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي  2017-2018القبول االوليذكرتعويض متضن

نحيدر صالح مهدي كاظم9 2017-2018القبول االوليذكرذوي الشهداءامتيازاتماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

ن احمد طاهر محمد10 نحسي  رينامتيازاتماجستي  جراحة الفم و الوجه و الفكي  2017-2018تدوير فئاتذكرتعويض متضن

نمروه صفاء علي خضي 11 2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

نحسام اياد هاشم عباس12 2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

نمحمد طالل داود عبدالصمد13 2017-2018توسعةذكرالقبول العامماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

ناسيل رعد هندي عوده14 2016-2017توسعةانثىالقبول العامماجستي  جراحه الفم والوجه والفكي 

نمحمد عبد الرزاق حميد شهاب15 2017-2018القبول االوليذكرالقبول العامدكتوراه جراحه الفم والوجه والفكي 

ن16 ن عباس حسي  نعلي حسي  2017-2018القبول االوليذكرالنفقة الخاصةدكتوراه جراحه الفم والوجه والفكي 

نضىح عبدالرحمن علي عبدهللا17 2017-2018توسعةانثىالقبول العامدكتوراه جراحه الفم والوجه والفكي 

ن18 نعلي طريف نعمان محمد امي  2017-2018تدوير للخاصذكرالنفقة الخاصةدكتوراه جراحه الفم والوجه والفكي 

ن جراحه الفم والوجه والفكي 



الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامدبلوم صناعة االسنانهديل مزبان محمد احمد1

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةدبلوم صناعة االسنانرندة كامل كاظم الوي2

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةدبلوم صناعة االسنانسيف الدين حيدر طالب كاظم3

ي4
ن راضن ن فوزي حسي  2017-2018توسعةانثىالقبول العامدبلوم صناعة االسنانياسمي 

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةدبلوم صناعة االسنانمصطفن اكرم محمد علي5

ي6
ن
ذكرالنفقة الخاصةدبلوم صناعة االسنانيحث  نوري عويد عوف

سد  شاغر التوسعه باعل 
ن الراسبي 

2017-2016

انثىالنفقة الخاصةدبلوم صناعة االسنانوفاء حديد دانه شهد7
سد  شاغر التوسعه باعل 

ن الراسبي 
2017-2016

ي8 2016-2017توسعةانثىالقبول العامدبلوم صناعة االسناناالء راهي غانم محث 

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  صناعة االسنانزينه صالح مولود محمد9

2017-2018القبول االوليذكرالقبول العامماجستي  صناعة االسنانعلي موحد عبد الصاحب مهدي10

2017-2018القبول االوليذكرالنفقة الخاصةماجستي  صناعة االسنانخالد امجد فاضل حسون11

2017-2018القبول االوليذكرالنفقة الخاصةماجستي  صناعة االسناناحمد عبد الجليل عبد الكريم عبد هللا12

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  صناعة االسنانيارس نبيل عبد الرزاق جاسم13

ن14 2017-2018توسعةانثىالقبول العامماجستي  صناعة االسنانصفا غالب ديكان حسي 

2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةماجستي  صناعة االسنانهبة عبدالمنعم صالح رحمة15

2016-2017توسعةذكرالقبول العامماجستي  صناعة االسنانبهاء فوزي عبده علي16

صناعة االسنان



الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامدبلوم طب اسنان االطفاللبثن عدنان طه ابراهيم1

ن2 2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامدبلوم طب اسنان االطفالمريم علوان صخيل حسي 

ن عباس3 2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةدبلوم طب اسنان االطفالنور محمد هيكل حسي 

2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةدبلوم طب اسنان االطفالفرح فارس حسن سعود4

2017-2018توسعةانثىالقبول العامدبلوم طب اسنان االطفالسمية سالم هزل وداعة5

2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةدبلوم طب اسنان االطفالارساء كاظم حريب خلف6

2016-2017توسعةانثىالقبول العامدبلوم طب اسنان االطفالهالة عبد الستار غالي منيهل7

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  طب اسنان االطفالنور محمد حسن عبد اللطيف8

ن9 2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  طب اسنان االطفالبتول ماجد حمودي ياسي 

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  طب اسنان االطفاللىم عبداالمي  عبدهللا حسن10

2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةماجستي  طب اسنان االطفالساره يوسف عباس علي11

ن12 2017-2018توسعةانثىالقبول العامماجستي  طب اسنان االطفالعبي  احمد يحث  حسي 

2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةماجستي  طب اسنان االطفالشهد جمال شاكر احمد13

2016-2017تدوير للخاصانثىالنفقة الخاصةماجستي  طب اسنان االطفالعهود فائق طه عبدالكريم14

2016-2017توسعةانثىالقبول العامماجستي  طب اسنان االطفالاسيل طه خضي  محمود15

ياحمد دالور محمد محمود16
 
2017-2018القبول االوليذكرالقبول العامدبلوم طب االسنان  الوقائ

يسىحى احمد عباس محمد17
 
2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامدبلوم طب االسنان  الوقائ

ن عبود18 يعال زهي  عبدالحسي 
 
2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةدبلوم طب االسنان  الوقائ

يمصطفن عبد الكريم رحيم علي19
 
2017-2018احالل بديلذكرالقبول العامدبلوم طب االسنان  الوقائ

يتمارا عبدهللا محمود احمد20
 
2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةدبلوم طب االسنان  الوقائ

يسؤدد سالم جمعة محمد21
 
2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةدبلوم طب االسنان  الوقائ

ن عباس22 يصبا زهي  حسي 
 
2016-2017توسعةانثىالقبول العامدبلوم طب االسنان  الوقائ

ن ويس خضي 23 يزهراء محمد حسي 
 
2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  طب االسنان  الوقائ

يعلياء صباح نوري عبد الستار24
 
2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  طب االسنان  الوقائ

يهند ذياب حامد سلطان25
 
2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  طب االسنان  الوقائ

يزينب قاسم محمد احمد26
 
2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  طب االسنان  الوقائ

يمريم فائز خزعل محمد علي27
 
رينامتيازاتماجستي  طب االسنان  الوقائ 2017-2018القبول االوليانثىتعويض متضن

يزهراء عامر توفيق عبد28
 
2017-2018توسعةانثىالقبول العامماجستي  طب االسنان  الوقائ

يمظفر فاضل جدوع ضيدان29
 
2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  طب االسنان  الوقائ

ن30 ن علي حسي  يزهراء محمد حسي 
 
2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةماجستي  طب االسنان  الوقائ

يرغد ابراهيم كاظم ابراهيم31
 
2016-2017معالجة حاالتانثىالقبول العامماجستي  طب االسنان الوقائ

ي
 
 طب اسنان االطفال و الوقائ



يعمار يارس محمد حنوش32
 
2016-2017توسعةذكرالقبول العامماجستي  طب االسنان  الوقائ

يوسن موفق جاسم33
 
2016-2017تاجيلانثىالقبول العامماجستي  طب االسنان الوقائ



الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

ن علوان1 2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  تقويم االسنانزهراء كاصد حسي 

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  تقويم االسنانسارة عدنان نبات عبد علي2

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  تقويم االسناناميمة لطيف سلمان نايف3

رينامتيازاتماجستي  تقويم االسنانزين العابدين احمد جبار جعفر4 2017-2018القبول االوليذكرتعويض متضن

2017-2018القبول االوليذكر                                                                        امتيازاتماجستي  تقويم االسناناحمد رسول محمد حسن عبد5

ن سياسيامتيازاتماجستي  تقويم االسنانماهر سعد محمد فنجان6 2017-2018القبول االوليذكرسجي 

رينامتيازاتماجستي  تقويم االسنانمثثن ابراهيم علي سالم7 2017-2018تدوير فئاتذكرتعويض متضن

2017-2018توسعةانثىالقبول العامماجستي  تقويم االسنانهاله محمد جاسم محمد8

ن جبار كاظم ظاهر9 2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  تقويم االسنانحسي 

2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةماجستي  تقويم االسنانصبا عمار محمد سعد10

2016-2017تدوير فئاتانثىذوي شهداء الحشدالقبول العامماجستي  تقويم االسنانبيان غضبان ثعبان جري11

2016-2017توسعةذكرالقبول العامماجستي  تقويم االسنانفيصل محمد فيصل عبدالفتاح12

تقويم االسنان



الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

2017-2018القبول االوليذكرالقبول العامماجستي  معالجة االسنانمحمد طالل محمد وهيب1

2017-2018القبول االوليذكرالقبول العامماجستي  معالجة االسنانصهيب فاضل محمد حمد2

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  معالجة االسنانفرح عبد الرزاق الزم هيلك3

2017-2018القبول االوليذكرالنفقة الخاصةماجستي  معالجة االسنانزيدون حسن محمد مطلوب4

رينامتيازاتماجستي  معالجة االسنانفاطمة جمال خليفة علي5 2017-2018القبول االوليانثىتعويض متضن

2017-2018احالل بديلانثىذوي الشهداءامتيازاتماجستي  معالجة االسنان شهد حاتم عباس علوان6

رينامتيازاتماجستي  معالجة االسنانرند محمد فالح هويدي7 2017-2018تدوير فئاتانثىتعويض متضن

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  معالجة االسنانمعد عقيل محمود عباس8

2017-2018توسعةانثىالقبول العامماجستي  معالجة االسنانايمان داود حمود شنتاف9

ن10 2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  معالجة االسنانمحمد اياد طه ياسي 

2016-2017تدوير فئاتذكرذوي الشهداءالقبول العامماجستي  معالجة االسنانمحمد صباح خليل قنيى 11

2016-2017توسعةانثىالقبول العامماجستي  معالجة االسنانسارة مؤيد محمود احمد12

2017-2018القبول االوليذكرالقبول العامدكتوراه معالجة االسنانرافد جهاد خلف حسون13

2017-2018                            ذكرالنفقة الخاصةدكتوراه معالجة االسنانمحمد علي فاضل عبد العباس14

2017-2018القبول االوليانثىذوي الشهداءامتيازاتدكتوراه معالجة االسنانهبة عبد الكريم سلمان عبد الكريم15

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةدكتوراه معالجة االسناناكرم محمد عبد الكريم عبد هللا16

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةدكتوراه معالجة االسنانعلي وليد هادي فاضل17

2017-2018توسعةذكرالقبول العامدكتوراه معالجة االسناناحمد ابراهيم خلف محمد18

ذكرالنفقة الخاصةدكتوراه معالجة االسنانعلي صالح هادي علوان19
سد  شاغر التوسعه باعل 

ن الراسبي 
2017-2016

2016-2017توسعةذكرالقبول العامدكتوراه معالجة االسنانثائر عبد الكريم مخلف فندي20

معالجة االسنان



الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامدبلوم امراض وجراحة ما حول االسنانضىح يوسف يونس سالم1

ن حمادي2 2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةدبلوم امراض وجراحة ما حول االسنانهند رسول حسي 

رينامتيازاتدبلوم امراض وجراحة ما حول االسنانبراء فالح حسن علي3 2017-2018القبول االوليانثىتعويض متضن

2017-2018القبول االوليذكرذوي الشهداءامتيازاتدبلوم امراض وجراحة ما حول االسنانمحمد حميد مجيد صمد4

رينامتيازاتدبلوم امراض و جراحة ما حول االسنانيمام علي محمود محمد5 2017-2018تدوير فئاتانثىتعويض متضن

2017-2018توسعةانثىالقبول العامدبلوم امراض و جراحة ما حول االسنانروى محمد مرتضن علي6

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةدبلوم امراض و جراحة ما حول االسنانمصطفن حسن عباس عامر7

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةدبلوم امراض و جراحة ما حول االسنانمنتظر عبد الجبار محسن مجيد8

2016-2017توسعةانثىالقبول العامدبلوم امراض وجراحة ما حول االسنانرسى رامي سليمان محمد9

2015-2016تاجيلانثىالقبول العامدبلوم امراض و جراحة ما حول االسناننور ضياء حسن10

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  امراض وجراحة ما حول االسنانرشا صالح عبود غالم11

ن12 2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  امراض وجراحة ما حول االسنانرسل صبىحي حسن عبد الحسي 

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  امراض وجراحة ما حول االسنانهدى جاسم جيى عبد علي13

ن14 ن امي  2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  امراض وجراحة ما حول االسنانالرة كورست حسي 

ن علي عسكر15 رينامتيازاتماجستي  امراض وجراحة ما حول االسناناية حسي  2017-2018القبول االوليانثىتعويض متضن

2017-2018القبول االوليانثىذوي الشهداءامتيازاتماجستي  امراض وجراحة ما حول االسنانزينب جابر عباس عبد16

ن جميل عبدنور سكر17 ن سياسيامتيازاتماجستي  امراض وجراحة ما حول االسنانحسي  2017-2018القبول االوليذكرسجي 

رينامتيازاتماجستي  امراض و جراحة ما حول االسنانزينب محسن عبيد طارش18 2017-2018تدوير فئاتانثىتعويض متضن

2017-2018بعثاتانثىالنفقة الخاصةماجستي  امراض و جراحة ما حول االسناندعاء نعمه ابراهم ليباوي19

2017-2018توسعةذكرالقبول العامماجستي  امراض و جراحة ما حول االسناناسماعيل وضاح اسماعيل فياض20

ي سلمان21
2017-2018توسعةانثىالنفقة الخاصةماجستي  امراض و جراحة ما حول االسنانرهام عدنان راضن

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  امراض و جراحة ما حول االسناناحمد كريم معيبد عيىس22

2016-2017توسعةانثىالقبول العامماجستي  امراض وجراحة ما حول االسنانلينا ابتسام خالد صالح23

امراض وجراحة ما حول االسنان



الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العام ماجستي  طب الفمانعام مهدي هادي رشيد1

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصة ماجستي  طب الفمرسور علي جبار محمد2

2017-2018توسعةانثىالقبول العام ماجستي  طب الفمدنيا ملحان حنويت عطيوي3

ن 4 2017-2018تدوير للخاصذكرالنفقة الخاصة ماجستي  طب الفمضياء حسن هادي عبد الحسي 

2017-2018تدوير للخاصانثىالنفقة الخاصة ماجستي  طب الفميرس مصطفن اكرم احمد5

انثىالنفقة الخاصةماجستي  طب الفمشيماء عبدالرحيم سعيد عودة6
سد  شاغر التوسعه باعل 

ن الراسبي 
2017-2016

ن سلمان7 انثىالنفقة الخاصةماجستي  طب الفمسهي  علي حسي 
سد  شاغر التوسعه باعل 

ن الراسبي 
2017-2016

2016-2017توسعةانثىالقبول العام ماجستي  طب الفمضفاف كامل كاظم جمعة8

2017-2018القبول االوليذكرnoالقبول العامدكتوراه طب الفممؤيد صاحب عباس مجيد9

2017-2018القبول االوليذكرذوي الشهداءامتيازاتدكتوراه طب الفممؤيد هاشم مطلوب محمد10

2017-2018توسعةذكرالقبول العامدكتوراه طب الفمايوب جاسم محمد اسد11

ن حمدان12 انثىالقبول العامدكتوراه طب الفمسناء عبد الحميد حسي 
سد  شاغر التوسعه باعل 

ن الراسبي 
2017-2016

2016-2017توسعةانثىالقبول العامدكتوراه طب الفمزينة كامل كاظم سهيل13

نفاطمة جليل اسماعيل حنش14 2017-2018القبول االوليانثىالقبول العامماجستي  امراض الفم والوجه والفكي 

ناحالم ثابت بديوي عودة15 2017-2018توسعةانثىالقبول العامماجستي  امراض الفم والوجه والفكي 

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العام ماجستي  انسجة الفممنار عبد الرزاق حسن جاسم16

2017-2018القبول االوليانثىالقبول العام ماجستي  انسجة الفمهاله خليل احمد ابراهيم17

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصة ماجستي  انسجة الفمانسام مهدي خليل سلمان18

2017-2018توسعةذكرالقبول العام ماجستي  انسجة الفمغزوان حسن جاسم محمد19

2016-2017تاجيلانثىالقبول العامماجستي  انسجة الفممريم حميد علوان20

التشخيص الفىمي



الفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الجن

س
سنة القبولنوع القبول

ن كاظم1 2017-2018القبول االوليذكرالنفقة الخاصةماجستي  احياء مجهرية فمويةصالح عبد الهادي عبد الحسي 

ن علي عباس2 2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  احياء مجهرية فمويةزينب حسي 

2017-2018القبول االوليانثىالنفقة الخاصةماجستي  احياء مجهرية فمويةهبة خزعل محمود علي3

2017-2018توسعةذكرالنفقة الخاصةماجستي  احياء مجهرية فمويةمحمد كامل محمد لفته4

االحياء المجهرية الفموية


