
اعالن مهم
 و الذين اجتازوا 2017- 2016 الى المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 

:االمتحان التنافسي بنجاح و الواردة اسمائهم في القوائم ادناه 

سيكون امتحاني كفاءة اللغة و الحاسوب في مركز الحاسبة االلكترونية في - 1

.2016/8 /18 - 14جامعة بغداد في الجادرية للفترة من 

سيكون امتحاني كفاءة اللغة و الحاسوب  اجباري و ليس اختياري و من ال  -2

.يؤدي االمتحان سيتم استبعاده من التقديم للدراسات

يجب على من يذهب الداء االمتحان ان يستصحب معه نسخة واضحة من - 3

.باالضافة الى هوية ثبوتية (التي يوجد فيها الباركود)استمارة التقديم االلكترونية 

على المتقدمين للدراسات العليا و الذين اجتازوا االمتحان التنافسي بنجاح و لم - 4

.ترد اسمائهم في القوائم ادناه مراجعة شعبة الدراسات العليا في الكلية

حسب توجيهات جامعة بغداد سيكون يوم االحد المقبل اخر موعد  لتسليم  -5

الفايالت و اكمال النقوصات بالنسبة للذين لم يقدموا فايالتهم او لم يكملوا 

.النقوصات و بخالفه سيتم استبعادهم



االسمالدراسة المطلوبة

عبد السالم-عبد الوهاب-بنان-لفته-عبد الباقي-اسامه-سبا

احمد-دمحم علي-سكينة-عبو-ذنون-حجي-حسن

مهدي-صادق-بشرى-ابراهيم-يوسف-ابراهيم-مها

صالح-حسين-وداد-محسن-داود-عايد-مروه

اشرف-فائق-فكرية-شنتة-محسن-حميد-نورا

عبدالقادر-عزالدين-سناء-حسين-احمد-عماد-اسماء

مجيد-حازم-هالة-جول-فيفين-جول-داني

فاخر-سلمان-سلوى-شبيلي-سكر-موحان-بيداء

كاظم-جواد-اسماء-عبد الرزاق-قدوري-ابراهيم-اميرة

محمود-قصي-لمى-دمحم-سليمان-رامي-سرى

حسين-علوان-عواطف-رشيد-حسن-نوري-منيه

سلمان-عبد الوهاب-ايمان-حبيب-عباس-فاضل-ريم

ناهي-علي-سهام-كريم-جليل-مالك-سجى

نقد-جراغ-امل-عامر-عباس-حسن-مصطفى

سلمان-غازي-جنان-حسون-دمحم كامل-حيدر-ندى

جعفر-عبد الحسن-ازهار-فليح-مظلوم-جمال-اسراء

يوسف-فاضل-سميعة-عمر-جابر-سعدي-سهى

بوهان-عبد الرضا-انتصار-بداي-صبيح-سالم-ايالف

صالح-هادي-الهام-عبد علي-باقر-جعفر-علي

رسول-مشكور-سليمة-حبيب-عباس-فاضل-رغد

نصيف-صادق-رابحة-دمحم سعيد-عبد الوهاب-عاصم-غسق

لطيف-ابراهيم-نظال-سعد-حسن-صباح-لقاء

مهدي-رؤوف-نضال-دمحم-احمد-زهير-مها

احمد-عابدين-نذيرة-علي-دهش-اسود-سها

حسين-علوان-اكرام-سلمان-حسين-كامل-احمد

مهدي-سعيد-عفاف-معطل-لعيبي-رياض-اريج

مصطفى-موسى-غادة-عباس-مزهر-عبد االمير-شهد

ابراهيم-عبد الكريم-سوسن-صالح-خالد-ابتسام-لينا

علي-بدر-لميعة-طاهر-كزار-عبد العزيز-وائل

حسين-كاظم-غنية-عودة-رحيم-عبدالستار-ايناس

غالب-صابر-شهالء-صديق-رمزي-رائد-دعاء

عباس-علي-جورية-رشيد-موسى-عمران-علي

ابراهيم-ياسين-يسرى-حسين-عبدهللا-عبدالستار-بسمة

علي-حسن-فاطمة-حسن-دمحم-عبد الحسين-مصطفى

حسين-شاهر-صبيحة-حسين-كامل-احمد-مهند

عبد-علي-سامية-سالم-يونس-يوسف-ضحى

دهام-علي-جميلة-ناصر-سوادي-ناجي-رافد

جواد-حمزه-حسنه-حسين-خطار-كاظم-زينب

رشاد-ارشد-مها-حمادي-عبدهللا-عبدالستار-اسماء

احمد-علي-فلاير-حسن-دمحم-ماهر-فرح

عبدالرزاق-كاظم-فاطمة-مرزوق-عبدهللا-عبدالكريم-سرى

حسين-خزعل-سعاد-محمود-عبدالكريم-عماد-مرتضى

دمحم حسن-عبد العال-بشرى-علي-دمحم حسين-دمحم جواد-ضياء

دمحم-عبدالرزاق-احالم-سعيد-طاهر-عدنان-ميسم

حاتم-عزاوي-عروبه-جاسم-الطيف-عبدهللا-دينا

شكر-حاتم-كامله-عبد الرضا-اموري-شاكر-مروة

سهيل-عبدالرضا-انتصار-رشيد-طالب-عالءالدين-ميس

دبلوم امراض و جراحة ما حول 

االسنان

دكتوراه امراض و جراحة ما حول االسنان

ماجستير امراض و جراحة ما حول 

االسنان



االسمالدراسة المطلوبة

رسول-عجمي-انعام-خضير-ناجي-رافع-احمد

صالح-عبد علي-سوسن-جابر-عبد هللا-عامر-حوراء

مفتن-كريم-فاطمة-كاطع-حبيب-عطية-ابتهال

مجبل-دمحم باقر-اسماء-علي-نجم-دمحم جواد-امير

نفل-عبد العزيز-عفاف-حبيب-علي-حبيب-مهند

جعفر-دمحم حسين-لمياء-جعفر-صادق-عدنان-زينه

بريسم-عارف-فتوح-بريسم-عبد-ابراهيم-رواء

حسين-يحيى-اقبال-حسين-علي-حميد-شذى

شاكر-نوري-ساجده-عبد القادر-عبد الرزاق-منجد-مصطفى

شنون-كاظم-عزيزة-حمد-جابر-فرحان-زينة

مصطفى-رشيد-خيرية-حمد-موسى-تحسين-علي

درويش-هاشم-عليه-مجيد-رسول-نوري-رسول

احمد-عفتان-كريمة-خليفة-عبدهللا-جبير-سرى

خضير-عبد الرضا-حمدية-عبد عون-علي-ضرغام-شهد

شهاب-سعودي-صباح-عريبي-ضمد-شنته-اسامة

عبد الرحمن-خلف-لينا-ناصر-علي-سبهان-بكر

عبدالغني-محمود-شكرية-عبدهللا-صالح-فوزي-رنا

حسين-عبيد-جميلة-سلمان-خليل-مهدي-انسام

عبدهللا-عبود-عقيلة-سلمان-ابراهيم-خليل-احمد

ضياءالدين-هاشم-ضواء-عبدالمحسن-دمحم-جاسم-سميه

ابراهيم-خليل-هناء-حمود-عبود-حميد-اسيلدكتوراه امراض الفم والوجه والفكين

عباس-خماط-خزنه-بريج-حمد هللا-عبدالحسين-زينه

جاسم-عبدهللا-انعام-رحيم-سلمان-صالح-عبير

عبد اللطيف-لبيب-نداء-عبد اللطيف-كامل-بهجة-نوار

عبيد-عبدالجبار-انتصار-دمحم-علوان-حميد-مريم

محمود-شاكر-ساهره-دمحم-عبد الشهيد-حسن-دمحمدكتوراه طب الفم

محمود-عبدالقادر-نزهت-جاسم-عبداللطيف-صفوان-مهند

عبدالكريم-حسين-نوال-كماش-سالم-كريم-ايثار

عباس-اسماعيل-سميره-جاسم-علي-منيب-مينا

اسماعيل-سعدهللا-امل-محمود-شاكر-خالد-احمد

حمزة-كاظم-كافي-محيي-غانم-راهي-االء

مكي-كاظم-عواطف-عمران-عوده-باسم-كوثر

جاسم-ابراهيم-نعيمه-ياسين-دمحم امين-عبد القادر-هبه

سلمان-وحيد-صباح-علوان-مزعل-ياسين-تبارك

حسن-دمحم-امال-جسام-نصيف-يحيى-رؤى

دمحم-منصور-بدرية-كاظم-جواد-دمحم-مفيد

مهدي-عبود-سعدية-صادق-فاضل-دمحم-شهد

سعيد-ذاكر-بسعاد-طلي-شتران-فهمي-مصطفى

حسين-علي-نوال-يوسف-ربيع-بهجت-دينا

عبد علي-دمحم علي-جميله-حاجم-صادق-دمحم-اسيل

مهدي-جاسم-وجيهة-علي-خرشيد-دمحم-علي

جودة-سالم-ميساء-صبر-جاني-هشام-غسق

دمحم-احمد-امال-عبد الحميد-سليمان-عبد الحميد-صفوان

حسين-هادي-صديقه-عرسان-فرحان-جواد-حسن

دبلوم صناعة االسنان

ماجستير اشعة الفم والوجه والفكين

ماجستير امراض الفم والوجه والفكين

ماجستير انسجة الفم

ماجستير طب الفم

دكتوراه صناعة االسنان



االسمالدراسة المطلوبة

علي-عبد االمير-اسراء-مبارك-ابراهيم-جليل-الحكم

جياد-عبد الرزاق-امل-دمحم-رضا-عبدالعزيز-دمحم

دمحم-احمد-انتصار-علي-عبده-فوزي-بهاء

علي-حسين-علياء-عبدهللا-عبدالكريم-عبدالجليل-احمد

عبد الوهاب-عبد الجبار-رحاب-سعيد-كامل-سمير-احمد

مطر-سعود-اسماء-احمد-دمحم-مزبان-هديل

دمحم-قاسم-هناء-راشد-تركي-مشعل-مها

راضي-عبد الجليل-حنان-جاسم-عبد الرزاق-نبيل-ياسر

كاظم-سعيد-نيران-عباس-احمد حمدي-صباح-مصطفى

سيدعلي-سيددمحم-رفاه-دمحمامين-دمحمحسن-دمحمعلي-بشرى

فالح-دمحم-ليلى-جليل-عبد الحسين-ماجد-تقوى

طالب-تركي-كريمة-سلطان-حامد-ذياب-هند

مجيد-احمد-مثال-حسون-فاضل-امجد-خالد

هادي-دمحم علي-انعام-علي-كاظم-رياض-ذر

حميد-جمعة-وداد-جدوع-عبد الرزاق-احسان-ضي

جاسم-دمحم-ساجده-عبود-كامل-سعد-سيف

محمود-عباس-حنان-دمحم-عيسى-عبد الحسن-رانيه

احمد-مهدي-هدى الدين-ابوالحسن-ابوالقاسم-احمد-دمحم

عبود-سليمي-وكفة-برهان-حسن-فليح-احمد

عليوي-حسين-نعيمة-جبر-الزم-كريم-احمد

عبود-عبد االمير-دالل-علي-خصاف-سليم-مهند

سلوم-داود-زينب-احمد-حسن-ياسين-وديان

جواد-علي-فاطمة-خلف-حسن-صبيح-حيدر

حمد-سعودي-هناء-جاسم-عزيز-عباس-مروه

عبد القيوم-عبد الشكور-حليمة-مدب-عبود-نوري-زينة

علي-امين-هدى-عبد الحسن-نوري-عبد الكريم-شيماء

غانم-حسن-انتصار-سلمان-ابراهيم-دمحم-احمد

عمران-ابراهيم-هويدا-احمد-شهاب-احمد-وسام

طالب-حسن-صبيحة-عبداالمير-دمحم-روؤف-احمد

جواد-رضا-ناجحه-عيدان-خضير-شاكر-اشرف

بركات-حسن-اميرة-نمر-دمحم-عباس-عاصم

عبد-هادي-ايمان-محسن-كاظم-سالم-عمار

دمحم علي-دمحم رضا-شمسة-دمحم علي-جواد-رشيد-رؤوف

جبار-كطوف-فطيمه-عباس-كاظم-عبد المنعم-حيدر

سلمان-عبد الغني-مديحة-حسين-دمحم حسن-ناهض-دمحم

دمحمسعيد-مهدي-رئيفة-حسن-عبد االمير-صباح-حراء

مهدي-كمال-سهيله-شهاب-حمد-دمحم-بسمه

ماجستير صناعة االسنان

دكتوراه تقويم االسنان



االسمالدراسة المطلوبة

يوسف-اسماعيل-نسرين-جودي-حمزه-عبد المناف-رضاء

خنجر-حميد-سهام-عباس-ياسر-كاظم-كرار

جدوع-دمحم جواد-رسمية-جاسم-كاظم-عبد عون-هاشم

راضي-دريول-هيفاء-سرحان-مطلك-صبار-لبيب

عباس-كاظم-ابتسام-احسان داود-علي-سعد-سالي

شالل-طعمة-سهام-حبيب-هاشم-جبار-هيام

احمد-يونس-سوزان-جاسم-نصيف-عامر-ياسر

عبد-فاضل-عفراء-عبد الحسين-جاسم-حازم-سجى

عبود-كاظم-انتصار-خضير-عبود-لطيف-زهراء

حسن-علي-احالم-وهاب-ابراهيم-حمزه-هند

عبود-احمد-اميرة-صاحي-علي-عبد الحسن-علي

باقر-ناجي-نداء-مهود-هادي-احمد-شهباء

ذنون-عبد العزيز-منتهى-علي-سليم-بهجت-اسراء

عبود-زيدان-ميديه-عبدالفتاح-فيصل-دمحم-فيصل

عبد-حسن-فوزية-رشيد-هادي-مهدي-انعام

حسن-علي-سميره-عبدهللا-حسن-فالح-هبه

خضير-عبيد-ناجحة-نوفل-احمد-وهيب-مجيد

محمود-جميل-ايسن-نايف-هيالن-يوسف-ساره

سلمان-احمد-نجاه-سلمان-محمود-شامل-عوف

خضير-شاكر-الهام-احمد-عيسى-عادل-مها

علي-دمحم-امل-خطاب-رجب-رحومي-فراس

خلف-احمد-دنيا-عبداالمير-رافد-دمحم-عبدهللا

رؤوف-حسين-ختام-دمحم علي-ابراهيم-راضي-علي

نوري-جاسم-خولة-حمزة-مشخال-عدنان-سلوان

ركوان-شاكر-امل-سليمان-جميل-مفيد-تمارا

محمود-سعود-جميله-احمد-ذياب-حميد-مروه

شنتاف-عبد الغني-خيرية-شنتاف-حمود-داود-ايمان

سهيل-عبد الرضا-انتصار-رشيد-طالب-عالء الدين-ميادة

عبد هللا-عباس-سعدية-دمحم-عبد-نعيم-رنا

جازع-عبد الصمد-خديجة-عبد هللا-صالح-شاكر-حسين

فرج-هويدي-اقبال-الوي-كاظم-كامل-رندة

كناوي-سامي-ريا-ياسين-طه-احمد-رسل

موسى-جاسم-فضيلة-راضي-عبد-علي-مهند

عبطان-محمود-حسن-دمحم-منصور-دمحم-سمية

مجيد-رشيد-سلوى-نعمة-دمحم-نوري-حيدر

عبد-عثمان-سميره-حسن-علي-حميد-كرار

ماجستير تقويم االسنان



االسمالدراسة المطلوبة

صالح-رحيم-بشرى-حميدي-مطر-احمد-دمحم

محمود-يوسف-بلقيس-مجيد-عبدالحميد-مهلب-معن

خضير-دمحم-اميره-فرحان-محيسن-علي-هبه

عبد الحسين-دمحم علي-بثينة-حمزة-غضبان-سعدي-زينة

عطية-دمحم-سامية-احمد-مظهر-مبدر-طالل

علي-خيرهللا-سهامه-حسن-حسين-علي-حسنين

كامل-فتحي-ايمان-خلف-احمد-غيث-علي

جلود-عاشور-خلود-عوده-هندي-رعد-اسيل

جبر-عليوي-بدريه-لوتي-كاظم-جابر-زينب

عبيد-جاسم-عليه-حسين-عباس-مكي-احمد

حصين-علي-ايمان-حسن-عباس-نصير-زينب

دمحم-منصور-خديجة-صاحب-كريم-ثائر-هبه

كريم-جعفر-راجحة-عبد الحسين-علي-حسن-مروة

امين-عبد العال-نوال-حسين-مدب-حامد-اسيل

ناجي-نوري-احالم-عبدالحسين-عبدالواحد-عبدالحسين-مصطفى

عبدهللا-خضير-سهيلة-محمود-احمد-عباس-عذراء

دوجم-مجيد-فضيله-ياسين-حميد-حبيب-ياسر

مسلم-عزيز-بشرى-عبود-نجم-زهير-انسام

هبر-داخل-وحيده-حمود-عبداالمير-حسين-فوزي

جواد-مهدي-ليلى-منيهل-غالي-عبد الستار-هالة

دمحم علي-كاظم-حمديه-جواد-باقر-لطيف-سلوى

حاتم-اسود-ابتسام-عبد الرضا-مجيد-صادق-رفاه

طاهر-ظاهر-ميسون-طه-دمحم شاكر-مدحت-سارة

جمعة-محمود-انتصار-دمحم علي-دمحم جواد-صادق-شيماء

ابراهيم-عبد الستار-استبرق-خلف-محمود-خالد-مهند

عباده-شاكر-اخالص-ضبع-حمد-شهاب-ليث

حسين-ناصر-لميعة-احمد-مهدي-يوسف-احمد

علوان-هادي-رباب-صالح-دمحمعلي-فاضل-سماح

سلمان-عطا-منى-محمود-خضير-طه-اسيل

حسون-احمد-سلمى-دمحم تقي-باقر-دمحم تقي-جمان

الياس-توفيق-عايدة-حسين-مدحت-حسين-عذراء

مهدي-حسون-باسمة-عبدالكريم-طه-فائق-عهود

ياسين-دمحم-شعاع-محسن-عبد علي-حسين-اقبال

دمحم-عبدالرزاق-كوكب-مهدي-رزوقي-عبدالرضا-ابرار

هاشم-نزار-هيفاء-محسن-جابر-توفيق-ساره

صالح-هادي-االء-اسماعيل-محسن-مهدي-مفاز

دبلوم طب اسنان االطفال

ماجستير طب اسنان االطفال

ماجستير احياء مجهرية فمويه

دبلوم جراحة الفم والوجة والفكين

ماجستير جراحة الفم والوجة والفكين



االسمالدراسة المطلوبة

محسن-عبد اللطيف-كفاح-فتيح-دمحم-حسن-مريم

دمحم-سلطان-فاطمة سلطان دمحم-داود-علي-هند-هند دمحم علي داود

سالم-ناجي-بشرى-جاسم-جابر-سعد-دينا

علي-دمحم حسين-سميره-موسى-عباس-احسان-احمد

حسن-عباس-سعاد-عباس-حسين-زهير-صبا

مهدي-صالح-نجاح-دمحم علي-عبد الجبار-خالد-ميس

توفيق-عبد الستار-انتصار-محمود-دمحم-دالور-احمد

عبد الرحمن-فؤاد-صبيحة-خضر-عبد العزيز-فراس-ميس

سيد-عداي-رازقية-طاهر-كاظم-جاسم-سمر

حسن-دمحم-هناء-عبدالحسين-عبدالخالق-علي-نورا

علي-عيسى-مديحة-علي-فرمان-عبد الستار-رنا

جبر-عبدالسادة-تكميل-حمادي-ابراهيم-سامي-بيداء

عباس-جعفر-سهيله-احمد-سعيد-عبدالرحمن-نور

رشيد-مهدي-مها-سعيد-عبد-عامر-اروى

عباس-امين-قسمة-جاسم-علوان-حمود-فاضل

هندي-خليل-فرحه-عباس-عبد االمير-علي-زينب

خالد-سليمان-هيام-عبد-مهدي-صباح-سلمى

حسن-حمزة-حنان-حسين-بوشي-عبدالحسين-مروة

شهاب الدين-احمد-بان-احمد-ابراهيم-فالح-ريم

علوان-حمودي-ضمياء-علي-مالك-جمال-شهد

احمد-شاكر-سميره-ابراهيم-كاظم-ابراهيم-رغد

ناصر-نجم-سوالف-جويعد-عبدهللا-خلدون-هبه

عبد الكريم-صادق-ايمان-علي-محسن-علي-زيد

ابراهيم-جميل-هديل-دمحمتوفيق-دمحم-موفق-سما

دمحم-جاسم-فاطمه-دمحم-جاسم-موفق-وسن

ستار-خليل-احالم-حنوش-دمحم-ياسر-عمار

رمضان-علي-نجيبة-عبيد-عارف-فائق-فاتن

فليفل-عبد الوهاب-شذى-عبود-جميل-علي-ساره

منصور-عبد-فاطمة-كريدي-حمد-ناصر-غاده

حسين-حسن-حياة-عبد-صاحب-دمحم-امجد

يوسف-عبد الرزاق-عهود-صالح-عمر-اركان-سارة

دبلوم طب االسنان الوقائي

ماجستير طب االسنان الوقائي



االسمالدراسة المطلوبة

صالح-عسكر-نجيبه-دليمي-صباح-خليل-دمحم

كريم-مطشر-اوهام-دمحم-مريوش-دمحم-رفل

عباس-مرتضى-هدى-عباس-حسن-سعد-علي

عبد اللطيف-عبد القادر-فلاير-ابراهيم-طه-عدنان-فرح

مجيد-نوري-انتصار-رشيد-خليل-عبدهللا-مها

دمحم علي-دمحم رضا-زهره-علي-حنون-عزيز-زنبق

مهدي-عبد الكريم-فردوس-جاسم-عمران-نعمه-انسام

سعيد-بدر-زهرة-موسى-دمحم صالح-باسم-فرح

حمود-موجد-نهى-عطيه-عبدالكاظم-طارق-زينة

وفيق-شكران-منار-احمد-محمود-مؤيد-سارة

ولي-حسين-خديجة-ولي-اغا-طاهر-ديار

حسن-دمحم علي-دنيا-موسى-نعمه-احمد-ايناس

رضا-موسى-عاليه-عبد الحسين-مهدي-علي-امنه

هادي-هاشم-الهام-عليوي-حسين-دمحم-هالة

جحيل-كاظم-سعاد-علي-حسين-مجيد-كرار

محسن-هادي-فداء-عباس-فاضل-باسل-رواء

احمد-اسماعيل-اسماء-ياسين-طه-اياد-دمحم

عليوي-دمحم-غنيه-حسناوي-عبد االمير-شاكر-غدير

حميد-شاكر-غادة-عبيد-علي-عصام-مينا

حسن-امين-زهرة-سلطان-طه-دمحم-يحيى

حميدي-غانم-زينب-غضبان-راضي-حسين-هدى

دمحم-عباس-اسراء-حسين-مهدي-صالح-ايات

حسن-غانم-مها-احمد-عبد الرسول-احمد-حسين

علي-محسن-احالم-علي-صكبان-جاسم-وائل

ياسين-طارق-فاتن-جليل-علوان-قيس-صهيب

حسين-انور-منتهى-سلمان-عباس-امير-سجاد

مهدي-عبداالمير-خالدة-عباس-عبدالحسين-عبدالكريم-زمن

عثمان هشام عبد الحميد

دكتوراه معالجة االسنان

ماجستير معالجة االسنان


