
جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

100
االختصاص

غياباحمد حسين علي هاشم1

70.667احمد خالد محمد طه2

65.333احمد عبد المنعم محمود نعمة3

54.667االء حسين عبدالجبار علي4

36.667امير عبدالكريم محي علوان5

32.000امين محمود رشيد امين6

38.000اية اكرم ناجي غفوري7

44.000ايمان محي كاظم وناس8

53.333براء مهدي احمد عباس9

39.333بشار غسان حميد احمد10

47.333حسان عمران موسى ماهود11

61.333حسين صادق عباس حسين12

42.000حنان محمد ابراهيم علي13

63.333خالد سعد حسن طاهر14

39.333رانيا علي بردان اسود15

76.667رسل باقر عبد العباس علي16

78.667رند جهاد كاظم عبد العباس17

غيابزيد رمزي محمد شهاب18

59.333زيد صبر رشيد جلوب19

44.667زينب سعد يحيى جاسم20

58.667زينب قصي طارق يوسف كمال21

40.000سلوان حاتم عليوي حمد22

34.000سناء حسن عبدالنبي عبدالرضا23

44.000شذى ناصر كاظم جواد24

62.667شهبال عالء حسين قدوري25

50.667شيماء مجاهد عمار وكاع26

38.000صباح حيدر حسن عبدهللا27

60.667صفا محمد ابراهيم عبد علي28

76.000عائشة داود سلمان محمد29

49.333علي حسين جال ل حسين30

47.333علي عادل مليح جميل31

33.333علي عباس عبد عبود32

45.333علي عبد الوهاب خليل ابراهيم33

32.000علي مظهر دخيل محمد34

55.333عمر ابراهيم محمد حمود35

48.667كرار نعيم عبدهللا كاظم36

41.333لطيف عبدالنبي كاظم سلطان37

49.333لينا اسامة ياسين يوسف38

56.000لينه صائب رضا عبد هللا39

48.000مثنى عبد السالم صالح سلطان40

48.667محمد اديب حسن علي41

72.000مريم بهاء محمدعلي عبد42

44.667مصطفى عبد الصاحب محمد علي43

35.333مليحه حسن حسين عبدهللا44

71.333مورين ادمون عوديشو ساده45

35.333هند عبدالكريم مناتي حيدر46

32.667وسام صفاء ابراهيم احمد47

84.667وسن مكي حاجم مجيد48

56.667ياسر عبدالرحمن ياسين حمادي49

72.000ياسر محمد جعفر وهيب50

42.000يوسف عبدالكريم عبدالخالق عبدالكريم51

دبلوم عالي 

جراحة الفم 

و الوجه و 

الفكين



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

100
االختصاص

81.333احمد عبدالكريم محمود احمد1

53.333احمد هاتف ناجي حسين2

54.000اسامة شهيد مهاوي صخي3

41.333اسرار اكرم عبد الوهاب احمد4

41.333اسيل شبير عبد الحسن يوسف5

66.000امل فياض كزار عليوي6

66.000ايناس يوسف عبدالخالق حسن7

74.000بسام همام خضر عباس8

47.333جنة عالوي احمد جاسم9

80.000حسنين احمد عبدالشهيد مرتضى10

87.333حسين عدنان محسن احمد11

31.333حيدر قيس عبد الغني عبد الكريم12

52.667خلود اسماعيل خلف عبدهللا13

58.000داني بنيامين بولص كورئيل14

62.667زيد علي عبد هللا جواد15

80.000زينب جابر كاظم لوتي16

82.000زينة طارق محمد علي رجب17

49.333زينة فرحان جابر حمد18

38.667ساره عبدالكريم جواد احمد19

49.333شهباء احمد هادي مهود20

27.333عبدهللا حمدي فهد محمد21

58.000عدي حاتم محمد احمد22

38.667عمار شمخي جبوري عيسى23

40.667قيس جوامير ثابت محمد24

62.667كرام عادل شايل كنش25

54.000محمد رشيد ابراهيم عوزي26

35.333محمد نزار سعودي مجيد27

45.333مريم حمدي دخيل طاهر28

54.667مصطفى ثامر ناجي حسن29

64.000مصطفى فيصل جبار جودة30

66.000مهند علي شباط مزعل31

79.333ميادة عالء الدين طالب رشيد32

86.000ميثم عادل صادق عيدان33

56.667وسق داود نوري عبد االمير34

ماجستير 

جراحة الفم 

و الوجه و 

الفكين



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

100
االختصاص

42.667ازل عبد الحسن مزهر ظاهر1

38.667ايه محمد رضا محسن2

79.333حنين عامر نعمة امين3

70.000دعاء رائد رمزي صديق4

31.333ساره علي ماهر سليم فليح5

41.333سرى قيصر مهدي صالح6

54.000سوسن حسن علوان مطلك7

58.000سيف يوسف كاظم عبد االمير8

48.667صفا عبدالكريم عبدالحسين كريم9

30.000صفاء طه محسن عبد الهادي10

44.000عبد الرحمن طه عبد الحسين باقر11

44.667لينة فارس هالل مصطفى12

53.333محمد عبد االمير نعمة علي13

50.667مروة حازم ابراهيم اسماعيل14

غيابمريم صباح سالم عبد الساده15

46.000مصطفى صالح كريم محي16

32.000مها هبهب حسن جاسم17

38.667مهند علي عبد راضي18

55.333هديل عبد االمير كاظم شحاذة19

48.667وفاء عدنان علوان حمادي20

54.000احمد خليل حمودي جاسم1

56.667احمد عبدالجواد اسماعيل احمد2

68.000احمد محمد نمر مكي3

57.333امير يوسف عبد هللا عبد النبي4

52.000ايات جليل مجيد ناصر5

83.333حيدر محمد كاظم جواد6

55.333دانية احسان عبد الرزاق جدوع7

غيابرشا فهمي شتران طلي8

60.000ريمة فارس حسن صالح9

62.000زيد عبد العظيم زكي محمد علي10

54.667زيد محمدعلي جاسم محمد11

35.333زينب عبدالعزيز كاظم علي12

38.667سامر كامل عبدالمجيد يوسف13

55.333سجى قاسم سلمان مايع14

35.333سرى ناظم حسن عبدهللا15

27.333سندس عبدالحسين جاسم محمد علي16

46.000سيماء حسين جاسم محمد17

62.000شيماء عبدالكريم نوري عبدالحسن18

59.333صفا بشير رسول محمود19

60.667ضحى قيس صباح ناصر20

60.000ضحى نجم عبد الحسين حميد21

68.000لبنى ميثم حميد طليفح22

72.000ليث طاهر عمر طاهر23

54.000محمد علي منصور حسين هادي24

36.000محمد عبداالمير جفات كروان25

40.667محمود جواد محمد محمود26

52.000مصطفى ازهر جمعة ياسين27

76.667مصطفى اسعد محمد عبود28

52.667مصطفى يحيى عبد الرضا جواد29

58.000نسيبة مصطفى محمد حمد30

52.667هدى تركي صالح محمود31

77.333هديل اسماعيل ابراهيم عبد32

62.000همسة خالد لفته سعيد33

62.667وسام احمد شهاب احمد34

52.667يوسف وليد عبد الرزاق عباس35

دبلوم عالي 

صناعة 

االسنان

ماجستير 

صناعة 

االسنان



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

100
االختصاص

46.667احمد علي محمد علوان1

57.333احمد غيث احمد خلف2

54.667احمد مهدي هادي موسى3

54.667اسامة عبد الرسول حمودي بطاح4

58.000اسيل عبداالمير راضي غائب5

72.000حسام محمد سعيد جاسم6

38.000حسين كريم حميد رشيد7

42.000خديجه صاحب حسن خريبط8

65.333رحاب عامر كريم كزار9

58.667زينب محمود جواد كريم10

62.000ضحى حسين محمد ظاهر11

79.333مصطفى سعدي علي رشيد12

54.667مهند محمدحسن جاسم حميد13

36.000ميثاق راضي محمد علي14

56.000هيثم توفيق عبد الرزاق عبد الغني15

51.333ياس محمد مصدق جعفر عبد المحسن16

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

100
االختصاص

85.333احمد علي مهدي عبدالحسين1

52.000اسراء هادي هاشم احمد2

56.000امان عوف عبد الرحمن محمود3

84.000امنة صبيح عبد هللا علي4

58.667انوار صالح جبر عسر5

62.000بسمه عبدهللا خليل رشيد6

53.333بنين كاظم مهول عبد هللا7

71.333دعاء تحسين كامل هاشم8

56.667رؤى جبار رمضان ناصر9

59.333رؤى رعد فاضل حسن10

54.667رؤى محمد جواد كاظم حميد11

74.667رفاه صادق مجيد عبد الرضا12

71.333زمزم علي لفته موسى13

24.000زهراء سلمان زمزير سلمان14

78.667زينب سداد محمد رشيد محمد15

74.000سالي صبري ابراهيم محمود16

68.667سجى يوسف حسن طرفة17

69.333شموس محمد شكر محمود18

46.667شيماء صادق محمد جواد محمد علي19

88.667عال حاتم تومان عليوي20

43.333عمرو خالد تحسين محمود21

80.667فرح ثامر جابر عبد الوهاب22

75.333مريم عيسى عجيل لطيف23

78.000مصطفى عبدالسالم هاشم محمد24

68.000نور رجاء شعبان سليمان25

66.000هاجر يونس محمود محمد صالح26

غيابهزار قيس محمد علي عباس27

92.000ابرار عبداالمير عبد وهاب1

39.333اسراء سلمان داود علوان2

88.667اسماء محمد خماس زبار3

92.667بيداء كاظم سلمان محمود4

82.000رشا خلف زغير عطية5

74.667زهراء لطيف عبود خضير6

68.667سندس قاسم فاضل سالم7

77.333غفران محمد سليم سعيد اسالم8

56.667لقاء علي محمد مسعود9

74.667مروة باسم جاسم محمد10

76.667نبا محمد عبيس كاظم11

غيابنور حسان حمادي فهد12

60.000هبة باسم علي محمد13

74.000هال ثامر زيدان مخلف14

 ماجستير طب 

اسنان االطفال

 دكتوراة صناعة 

االسنان

دبلوم عالي طب 

اسنان االطفال



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

100
االختصاص

78.667اثير جواد كاظم زغير1

62.000احمد قيس خضر علي2

58.667احمد ماجد عبد الجبار صالح3

76.667اريج رياض لعيبي معطل4

64.667ازهار محسن كاظم ابراهيم5

71.333اسامه عزيز عجمي طعمه6

35.333اسراء نزار دعير صدام7

62.667اسماء حميد محمود حميد8

67.333اسماء مهدي عبدهللا محمد9

74.000امان محمود كمبوص نجم10

70.000ايات حسن عبدعلي خلف11

44.000اية وليد خليل كندي12

80.000ايالف عدي ابراهيم طاهر13

74.000ايناس خضير احمد علي14

68.667ايه زكريا يحيى محمد15

غياببراء جاسم محمد شهاب16

74.000براق عمر حسين عبدهللا17

78.000بكر عماد خليل كريم18

64.667ترف قيس مالك حنوش19

49.333جمان ماجد عباس هريط20

76.000حسين هلول محمد عودة21

65.333حوراء عادل عبد هللا جواد22

56.667خالدة عبود حميد محمد حسين23

غيابخلدون اياد محمود شريف24

69.333خلف محسن عزيز حمدان25

44.000دانية صائب جاسم محمد26

60.000رسل حسن ابراهيم حسن27

55.333رنا عبدالستار فرمان علي28

64.000رنا هاشم حيدر محسن29

74.000رواء منيف سلمان محمود30

70.667رويدة فضل جاسم حسين31

68.667ريام عبدالرزاق عبدالرضا مهدي32

44.000ريم موفق ابراهيم عبدالرزاق33

79.333ريم يوسف محمد يوسف34

68.667زهراء عبد العزيز اسماعيل محمد35

41.333زهراء عالء خميس خضير36

64.000زهراء ناجي شنبوج ادهام37

62.000سارة اركان عمر صالح38

51.333ساره محمد حسين علي حسين39

76.667سالي عبد الرحمن شكر محمود40

54.667سامر محمد اسماعيل ابراهيم41

58.000سرى سايب مزهر حمد42

دبلوم 
عالي 
طب 

االسنان 
الوقائي   
           
           
           
         
دبلوم 
عالي 
طب 

االسنان 
الوقائي



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

72.667سلوى حسن علوان نجم43

78.000سوسن محمد رضا محمد44

66.000صفا عبد الكريم محمد عبد هللا45

71.333صفا علي حسن كاظم46

68.000ضحى وائل عباس عبد47

67.333طيبة علي لطيف علي48

78.667طيبه عائد مطر ذياب49

79.333عطاء قاسم احمد علي50

43.333علي جاسم محمد عبد الحمزة51

75.333علي خضير عباس حسين52

56.667عمار شوكت عبد الكريم مهدي53

38.000عمر محمدرؤوف غصوب رؤوف54

68.000فاطمة نبيل محمد حسن55

52.000فرح نهاد عبد الجليل مجيد56

74.667لينه مؤيد محمد مهدي محمد حسن57

30.667محمد احسان فاضل جمعة58

53.333محمد خالد ساهي محسن59

73.333محمد صفاء نوفل حالوب60

54.000محمد هالل هادي صالح61

73.333مروة حسن علي عبد الحسين62

غيابمروة عبد الكريم مالك عبيس63

58.000مروه محمد علي كاظم64

58.000مريم حامد محمد حسين علي65

69.333مريم عبد القادر امين محمد66

51.333مصطفى حاتم خليفه حجي67

66.000ميس خالد عبد الجبار محمد علي68

78.667مينا فارس رشيد ناصر69

61.333نادين زهير محمد الدرة70

55.333نجوان طارق كريم حسين71

غيابنهى سعد عبدالقادر شكري72

76.667نوار عيسى محمدحسين عبدالوهاب73

42.667نور كامل بدن صالح74

59.333هالة سعود عبد العزيز علي75

58.000هاله حسين جميل غافل76

78.000هبة حسين عودة عليوي77

68.000هبه رزاق حسين علي78

غيابهبه علي كريم محمد امين79

82.667هديل فراس عبد الجبار احمد80

80.000همس عبدالجليل حمود عبدالسادة81

36.000وميض جواد عبد الكاظم جابر82

85.333يسر علي حسين شنبارة83

دبلوم 
عالي 
طب 

االسنان 
الوقائي   
           
           
           
         
دبلوم 
عالي 
طب 

االسنان 
الوقائي



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

االختصاص100

72.000احمد كريم كطفان مطر1

66.000احمد محمود فاضل عباس2

76.667اسامه احمد فتح هللا عبد الرزاق3

64.000اساور احمد حمود عقيل4

74.667استبرق جودت كاظم خضير5

64.667اسيل فوزي احمد عبدهللا6

80.000اكرام خليل نايف محمد7

73.333االء عبد العزيز اسماعيل عزيز8

غيابالحسين مؤيد احمد مهدي9

64.000امير صباح خضير عباس10

58.667اية فارس يوسف عبود11

83.333اية ممتاز محمد مصطفى12

68.000بالل لؤي جابر كاظم13

75.333حسين سامي عبدهللا علي14

68.667حنين باسم محمد حسين15

68.000حيدر محمد قاسم ولي16

66.667دانية زيد كامل ناصر17

63.333دعاء عبدالحسين سليمان داود18

75.333دنيا عبد المنعم محمود عبيد19

64.667رؤى فاضل عباس علي20

69.333رحاب محسن نعيمة عكلو21

60.667رفاه جاسم جبر رحيم22

80.667رفل عبدالعزيز عيدان عبدهللا23

83.333رفيف رياض محمد حسن كاظم24

72.667رنا حسين عالءالدين طه25

68.667رند حسن اسماعيل دمبوس26

80.667رند علي عبد الكريم حسون27

78.667رواء باسل فاضل عباس28

61.333روى كامل علي عطية29

64.000زهراء انور عبد الحسين مهدي30

78.000زهراء سامي دعير عبد الكريم31

79.333زهراء نوري فاخر محمد32

42.000زهراء هاشم مهدي موسى33

58.667زينب نور محمد محسن34

80.000سارة محمد خماس زبار35

72.000ساره جاسم علي صحن36

59.333سجى محمد مجيد عبدالحسين37

77.333سرى سعيد عبد هللا سلمان38

56.667سرى عبداالمير حسب بيج39

48.667سفيان فارس رشيد داود40

59.333سمره محمدخالد علي سلمان41

68.000سهى حميد كرم اسماعيل42

ماجستير 
طب 

االسنان 
الوقائي   
           
           
           
           
           

   
ماجستير 

طب 
االسنان 
الوقائي



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

92.667شذى عبدهللا عباس محمد43

68.667شهد حاتم عباس علوان44

31.333شهد عدنان حميد طه45

70.000شيماء رشيد علي عباس46

76.667شيماء ناطق مهدي صالح47

73.333صابرين صباح رشيد مجيد48

68.000صفا عبد الخالق محمود نصيف49

68.000صفا عدنان هاشم عبدالرسول50

74.000صفا علي حبيب ظاهر51

76.667صهيب قيس علوان جليل52

70.667طيبة الزهراء جعفر حميد بدن53

80.000علي كرار عبدالكريم حسون مطشر54

72.000علي قاسم محيبس محمد55

54.667علي ماجد حسوني حمراوي56

45.333علي هادي محسن جاسم57

81.333فادية فالح مكي محمد حسين58

78.000فاطمة باسل صادق امين59

69.333قدامه رعد محمدصالح مهدي60

65.333محمد طالب عوفي كمر61

63.333مروه غالب حيدر عباس62

66.667مريم كريم مزعل علوان63

80.000مصطفى واثق عبد الكريم ياسين64

76.667مها حاتم عبد الواحد مزهر65

69.333ميثم رحيم صدام زامل66

86.667ميس سعد محمد صالح مصطفى67

80.667ميمونة طارق عبد حسن68

68.000نبا عبد الراضي سعدون علي69

81.333نرمين ناصر عبدالجليل شلش70

77.333نور جمعه محمد حسين71

77.333نور عبد الرزاق محمود حسن72

82.000نور عبدالرحمن خضير عباس73

27.333نور ماجد حميد مجيد74

74.000نور مهدي جاسم عالوي75

76.000نورا حميد محسن شنتة76

79.333نوفه عادل عبدالحسين جاسم77

58.667هبه فائق جمعه حمزه78

66.000هدى جعفر طعمه حيال79

67.333هدير محمد حسين محمد علي80

76.000هديل صباح فنجان حدحود81

62.667هديل محمد علي ابراهيم82

39.333هديل مزاحم محمود عبد هللا83

78.667هناء صالح عبد المهدي راضي84

86.667يحيى محمد يحيى محمد رشيد85

ماجستير 
طب 

االسنان 
الوقائي   
           
           
           
           
           

   
ماجستير 

طب 
االسنان 
الوقائي



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

ت
اسماءالمتقدمين

الدرجة من 

100
االختصاص

56.667اثار ثائر مهدي جاسم1

71.333احمد حمزة قاسم علي2

81.333احمد ضياء هاتف ناجي3

65.333احمد ياسين اسماعيل حميد4

68.000اسراء حميد حسن روضان5

57.333اسراء خميس احمد خلف6

56.667اسراء سفيان عبدالجبار محمود7

51.333اسراء لطيف خليل ابراهيم8

59.333اسراء موفق عبدالخالق علوان9

38.000االء شاكر محمود حميد10

66.667ايات محمد حسين مرهون11

38.667بان حازم حسن عبدعلي12

38.000جنان كاظم جبر غافل13

62.000جوان اركان ابراهيم جعفرعلي14

68.000حسن منير رؤوف عبد االمير15

75.333حسين انور قنبر صالح16

غيابحسين عادل ثابت كاظم17

64.000حسين علي محمد زكري يحيى18

56.667حيدر قاسم خزعل عبد المهدي19

50.000دعاء كمال ناجي جدوع20

50.667دنيا حبيب مهدي حسين21

87.333دينا حامد عبيد حداد22

54.667رؤى نعمه مسلم كاظم23

75.333رحيل زياد احمد عبدهللا24

70.000رشا ابراهيم موسى قدوري25

73.333زينب قاسم مهدي سعود26

36.667سارة جمال فيصل حمد27

68.667سارة حسين عبد الساده حسين28

غيابسارة كرجي حسن علوان29

55.333ساره ابراهيم اسماعيل ابراهيم30

78.667سالي رائد محمد حسن31

64.000سامر عباس كاظم محسن32

76.000سجى عيسى عبد القادر عبد الرحمن33

74.667سماء مؤيد عبد المجيد جمعة34

44.667سمر يوسف محمد كاظم35

63.333سمية محمد منصور محمد36

53.333سيف عبدالكريم عباس حسين37

41.333سيف قاسم محمد مهدي38

32.667شرف الدين مالك سعدون نادر39

66.667شوق عزمي توفيق حسين40

72.667صبا عامر عبد مهدي41

89.333صفا منير عبد الستار عباس42

52.000طيبه سجاد محسن عباس43

69.333عبير عبد الكريم محمد حسين محمد رضا44

54.667علي رحمن عيسى حسن45

58.000علي صباح عباس نصيف46

ماجستير 
تقويم 

االسنان   
           
           
           

   
ماجستير 
تقويم 
االسنان



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

64.667علي عباس حسين حسن47

70.667علي عبدالرضا مهدي امين48

70.000علي فيصل مظلوم حسين49

40.667علياء عصام يحيى مجيد50

62.000عمار مجيد حسين علي51

42.000غفران فالح حسن كاطع52

43.333فراقد حماد كردي زعين53

54.000فرح نوري مسلم بدر54

46.667كاظم حسين جال ل حسين55

73.333لبيب صبار مطلك سرحان56

63.333محمد جمال عبد الحليم عمر57

90.000محمد رزاق حسين راضي58

62.667مريم جواد جلوب حسن59

60.667مريم سالم داود سلمان60

46.000مصطفى حسين مهدي صالح61

58.667مصطفى رياض حسن عيسى62

56.667مصطفى رياض سعدي حسن63

72.000مصطفى سعد هامل حسين64

82.667مصطفى كريم صفر نورعلي65

78.000منذر عباس علي حسن66

54.667مهند علي محمد رضا67

68.667ميسم نعمة عبود محمد68

62.667نور حسن طعمه كمر69

60.000نور رائد فاضل سلمان70

30.667نورا حسن علي حمزه71

48.667هاني رشيد احمد جاسم72

80.000هبة عبد الجبار نعمة خليفة73

50.000هدى نوري محمود مهدي74

38.000وسام شاكر محمود عبد75

غياباسراء جاسم عطار عريف1

50.000اسراء سلمان جاسم محمد2

43.333اسماء مرشد خميس مصلح3

40.667انوش ارام هايك اللكسان4

64.667رؤوف رشيد جواد محمد علي5

32.000رحاب عادل شكر عبدالغني6

44.000رياض عبدالحمزة رويعي راضي7

36.000ساجد جفات عليوي شالش8

34.000سامي كاظم سلمان عواد9

72.667سيف موفق علي توفيق10

35.333شيماء هادي جواد حبيب11

44.000ضحى عبدالقادر عبدالحسين العلي12

64.000عطاء غازي عبد االمير عبود13

47.333عفاف حميد حسين علي14

40.000علي محمد حميد علي15

32.667عمار شاكر نصيف لطيف16

36.667محمد خضر عبد الحميد الرزوك17

61.333نور محمد حسن عبد المنعم محمد حسن18

38.000هبة محمد عبد الوهاب محمد امين19

ماجستير 
تقويم 

االسنان   
           
           
           

   
ماجستير 
تقويم 
االسنان

دكتوراة 

تقويم االسنان



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

ت
اسماءالمتقدمين

الدرجة من 

100
االختصاص

59.333ابتهال محمد حسين صالح1

64.000احمد خليل ابراهيم سلمان2

53.333اسراء جاسم عبدهللا ياسين3

48.000اسماء محمود حميد عكلة4

59.333اسيا غني حسين محمود5

68.000االء علي جان ميران عيدان6

62.000حذيفة حسين محمد سميان7

51.333حسام عباس جاسم كمبار8

41.333حسام فوزي مناجد عيفان9

32.667حنان كاظم خلف سلمان10

76.000رؤى متعب محمد حسن11

77.333رغد جواد علي جواد12

66.000رغد نوري نواف سعود13

43.333رياض مصطفى ابراهيم موسى14

42.000ريام امير عبيد كاظم15

71.333زامل عبد الرحمن نعمان رحيم16

57.333سارة طه رشيد حسن17

32.000سالي كفاح نوري عبد الحميد18

64.667سامر حامد عبداالمير حميد19

33.333سناريا محمد هادي محمد20

73.333شريف رضي جواد باقر21

64.000شيالن صادق جمعة الشيخ علي22

61.333صفا عباس محمد علي فيروز23

64.000طيف راتب غافل خليفة24

63.333عبدالرحمن محمد صبري عبدالجبار25

73.333عالء هاشم عباس مشجل26

74.000عمر جهاد بناوي محمد27

60.667غدير شاكر عبد االمير حسناوي28

80.667مثنى ابراهيم نايف محمد29

46.000محمد عادل يونس ناهي30

81.333مروة اسماعيل عبد العزيز عبد الجبار31

48.667مروة جاسم محمد مطلك32

52.000مهند حيدر كاظم محمد33

غيابميثم محمد حسن محمد جواد هاشم34

56.000مينة يحيى فالح حسن35

32.000نضال سالم دليان مصحب36

68.000نور نضال الدين طلعت احمد37

46.667هالة جاسم حسن محيسن38

44.667هدى رشيد حميد كاظم39

72.667هدى سمير عبدهللا رشيد40

52.000وسن عبد الرضا حسن عبد هللا41

46.000ياسر عبدالرزاق زينل خليل42

ماجستير معالجة 

االسنان



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

االختصاص100

69.333احمد عبدالواحد حسن عذاب1

54.000اسراء جابر بنية حمد2

64.000اسماعيل احمد اسماعيل تايه3

50.667الغالب باهلل عبد الحميد عارف علي4

58.667امنة عبدالفتاح حمادي غزال5

61.333امير صالح خليل ابراهيم6

43.333ايالف صائب هادي جعفر7

70.667ايمان كاظم محمد علي8

54.667ايه محمد جسام سوادي9

59.333بان موفق خضر رفعت10

54.667تقى باسم حازم حميد11

56.000تقى جميل عدنان خلف12

33.333جمان علي عبد الجبار الصافي13

61.333جمانه ماجد حسين الحسون14

49.333حسام سامي اسماعيل جاسم15

36.667حسنين باسم محمد امين16

44.000حسين عالء حسن علي اصغر17

74.667حسين فالح محسن هادي18

68.667حيدر ثابت فرهود ناجي19

51.333داليا رافع محمد شالل20

42.667دعاء جواد كاظم علي21

60.667رؤى صباح كريم داود22

70.667رسل كامل عباس علي23

غيابرسول نوري رسول مجيد24

63.333ريام حسن حازم بيكان25

58.000ريام مثنى محمد كامل26

33.333زهراء محمد فاخر رحمه27

48.000زهراء ناصر احمد حسن28

45.333زيد خميس ضاري ظاهر29

82.000زيد مهند ياسر نعمة30

60.667زينب رباح محمد حسين31

43.333زينب مرتضى حسين ابراهيم32

56.667زينب نصير عباس حسن33

60.000سرى عبدالكريم عبدهللا مرزوق34

39.333شذى ابراهيم كاظم محسن35

64.000شهد عبد الحسن الخاني محمود36

58.000شهد وليد خالد عباس37

32.667صفا عبدالكريم جعفر محمد جواد38

44.000ضحى هاشم حسين عيسى39

61.333عال امين عماش حسين40

42.667عال حسين علي ناموس41

41.333عال عادل عبد الرزاق سعيد42

ماجستير 

امراض و 

جراحة ما 

حول االسنان 

               

               

               

               

       

ماجستير 

امراض و 

جراحة ما 

حول االسنان



جامعة بغداد نتائج االمتحان التنافسي     كلية طب االسنان

74.000علي جواد محمد علي حسين43

64.667عمار احمد عبدالكريم محمدعلي44

50.000غفران ابراهيم محمد عبد الحي45

64.667لبنى فاضل شالل حبيب46

32.000لينا ستار مطلك حميد47

60.667لينة زهير حسن عبدالحميد48

63.333محمد زياد طارق محمود49

74.667محمد سعيد محمد علي سعيد50

58.667محمد علي نوري علي51

68.000محمد موفق عبد حمود52

62.667مرتضى عماد عبدالكريم محمود53

69.333مروة احمد عبد االمير رجب54

61.333معزز فوزي حامد الشبيب55

44.000منال هادي رجب صالح56

60.000نبا باسم علي محمد57

60.667نبا سمير طه ياسين58

58.667ندى فليح حسن شهد59

47.333نقاء رضا حميد مجيد60

47.333نور حسن عمر خطاب61

55.333نور عبد السالم عبد الحسين شياع62

48.667نور ياسين مال هللا طاهر63

51.333هند ابراهيم تركي جعاطة64

66.667وضاح محمد ساطع عبد المنعم عثمان65

57.333وفاء نبيل فاضل محسن66

43.333يعرب قحطان ضاحي علي67

اسماءالمتقدمينت
الدرجة من 

100
االختصاص

62.000اريج سالم داود صالح1

83.333رسل جعفر هادي عباس2

73.333شذى حميد علي حسين3

67.333هيثم عدنان كريم نجم الدين4

48.000احمد عبد الجبار ابراهيم عبد الجبار1

غيابداليا فاروق فارس صالح2

85.333عوف شامل محمود سلمان3

66.667فاطمة غازي اسود قادر4

62.667حيدر حسن عبدالهادي مهدي1

30.000شذى عبد الواحد جبر سلمان2

26.000شيماء فضل محسن عجيل3

41.333عالء صبحي سعيد هاشم4

42.667علياء كاظم محمد هداب5

44.000كرار ناجح شريف حسين6

35.333مصطفى محمد عبد الحسين عباس7

46.667اسيل محسن يوسف حنظل1

53.333راسم مهدي صالح سلمان2

51.333ميادة كامل جعفر كريم3

74.667نور عبد الكريم رزوقي جواد4

79.3احمد عبدالرزاق حمودي حسون1

47.33سهى خليل ابراهيم عبدالوهاب2

59.33عمر مزهر شاهر نصيف3

60.6هبه كريم سلمان عبد الحسين4

ماجستير 

امراض و 

جراحة ما 

حول االسنان 

               

               

               

               

       

ماجستير 

امراض و 

جراحة ما 

حول االسنان

ماجستير انسجة الفم

ماجستير امراض الفم و 

الوجه و الفكين

دكتوراة امراض الفم و 

الوجه و الفكين

دكتوراة انسجة الفم

ماجستر احياء الفم 

المجهرية


