
 

 

 ة المتقدمين للدراسات العلياباعالن للطل

ي ــــسيكون امتحان كفاءة الحاسوب للطلبة المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراس

(  00/9/3102-01)التاسعيومـي العاشر والحادي عشر مــن الشهر  3102-3102

 -:ي ـــوحسب االت

 01/9/3102يوم 

 صباحا  9الوجبة االولى الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 دكتوراه امراض وجراحة ماحول االسنان  ايناس رزوقي نعوم باولي  0

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  هبه عبد هللا محمد صالح 3

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  خلفاريج عبد الغفور عبد الحافظ  2

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  اصال عصام اسماعيل عبد الحميد  2

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  علي بشير جواد انغيمش التميمي  5

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  نجاة حسين زوير صالح الشيباني  6

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  سهير محمد زكي راضي المالكي  7

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  اسراء محمد الشريف عبد هللا 8

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  منير نصير حامد عبيد الزيداوي  9

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  سجى غني حسين عمران الخفاجي  01

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  بسمه رعد عمر صالح التكريتي  00

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  حسين علي موسى جعفر الغريباوي  03

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  حيدر جعفر طالب مهدي الديواني  02

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  غياث مهدي محمدعلي  ال علي  02

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  سرى داخل جاسم حميد الفتالوي  05

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  سامدار سامي عبد الكريم زنكنه  06

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  عقيل حبيب محي شنان خنفراوي  07

 ماجستير امراض وجراحة ماحول االسنان  ابراهيم عبيد بدوي الجنابي ى سر 08

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  علي جواد محمد علي  09

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  صبا نمير سامي  31

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  هبه محمد جميل  30

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  احمد مطر مهدي  33

 

 

 اللجنة االمتحانية         

 

 



 

 

 01/9/3102يوم 

  

 حا  صبا 01الوجبة الثانية الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  محمد فاضل رشيد  0

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  خنساء جواد محسن  3

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  ياسمين احسان  2

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  حسان فرحان  2

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  حيدر عبد الحسين  5

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  قاسم حسين جاسم  6

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  اصيل منذر خليل  7

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  مثنى طالب شمخي  8

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  حيدر محمود عبد الخالق 9

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  حسين عدنان سعيد صالح  01

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  اوس نبيل خميس  00

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  كرار فؤاد احمد  03

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  يحيى نوري عوديد  02

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  حسنين حسن شاكر  02

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  محمد جاسم مهدي  05

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  سارة هيثم صبيح  06

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  سرى سعد مجيد  07

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  عدي حسن جبار  08

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  مريم جثير جاسم  09

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  صالح عبد المهدي  31

مـــتقوي محسنحسين عبد علي  30  دكتوراه 

مـــتقوي حسام ماجد  حميد نصر هللا 33  ماجستير 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية

 



 

 

 01/9/3102يوم 

 

 صباحا   00الوجبة الثالثة الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

مـــتقوي سيف موفق علي توفيق  0  ماجستير 

مـــتقوي محمد خالد  ياسين صالح  3  ماجستير 

مـــتقوي نور سالم مؤيد محمد نجيب 2  ماجستير 

مـــتقوي حوراء احسان عالء سلمان الكاهجي  2  ماجستير 

مـــتقوي حسين باسم رؤف عبد هللا النصاري  5  ماجستير 

مـــتقوي رؤى يحيى نصيف جاسم الجبوري  6  ماجستير 

مـــتقوي غيث مهدي حسن منصور الشريفي 7  ماجستير 

مـــتقوي ريم مكي حسن سعود العزاوي  8  ماجستير 

مـــتقوي هباء جليل جبار طاهر الصائغ 9  ماجستير 

مـــتقوي زينا علي دبلي سويدان المنكوشي  01  ماجستير 

مـــتقوي وسام عبد هاشم دوالب المرشدي  00  ماجستير 

مـــتقوي ساره محمد خماس زبار الجبوري  03  ماجستير 

مـــتقوي لبيب صبار مطلق سرحان الحجمي 02  ماجستير 

مـــتقوي هبه ثائر كريم صاحب الشريفي  02  ماجستير 

مـــتقوي عذراء حسين مدحت حسين القيسي  05  ماجستير 

مـــتقوي زهراء رياض روؤف خضر االوسي  06  ماجستير 

مـــتقوي روئ علي كاظم كاطع الصرخي  07  ماجستير 

مـــتقوي عذراء عبد الرزاق عباس قمبر الطاهر  08  ماجستير 

مـــتقوي حيدر نوري محمد نعمه زامل  09  ماجستير 

مـــتقوي فراس رحومي رجب خطاب الغريري  31  ماجستير 

مـــتقوي روئ سعدون هاشم قاسم المالكي  30  ماجستير 

مـــتقوي دانا رفعت محمد دخيل السنجري  33  ماجستير 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية

 



 

 

 01/9/3102يوم 

 

 ظهرا  03الوجبة الرابعة الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

مـــتقوي مهند حامد عبد عون شرقي العامري  0  ماجستير 

 ماجستير  جراحة  فراس عبد الرحمن جميل  سلمان 3

 ماجستير  جراحة  يونس جبار جحيل جبر الحيايي 2

 ماجستير  جراحة  محمد ماجد عبد المنعم عبدالهادي  التميمي  2

 ماجستير  جراحة  مصطفى محمد عبدهللا محمد الياسين  5

 ماجستير  جراحة  اياد اسماعيل سلطان سبتي التميمي  6

 دبلوم جراحة  احمد عبداالمير عبود موسى 7

 دبلوم جراحة  زينب ستار عبد الجبار 8

 دكتوراه صناعة غزوان عدنان عبود حمود الكناني  9

 ماجستير  صناعة هديل سامي نجم محمد 01

 ماجستير  صناعة ألطاف قصي ابراهيم 00

 ماجستير  صناعة رحاب عامر كريم  03

 ماجستير  صناعة علي محمد علواناحمد  02

 ماجستير  صناعة استبرق محسن حسن علوان ال بدير 02

 ماجستير  صناعة مصطفى فاضل عباس عبود السعودي  05

 ماجستير  صناعة حسين علي عبد هللا عبود الشطري  06

 ماجستير  صناعة مصطفى شاكر محمود حسن الكاظمي  07

 ماجستير  صناعة مهند علي عبد راضي الشريف  08

 ماجستير  صناعة جيب عبد االمير حسين الزاهد 09

 ماجستير  صناعة احمد غيث احمد خلف الفتالوي 31

 ماجستير  صناعة سامر عبيس عبد الساده عباس الفتالوي  30

 ماجستير  صناعة داليا علي حسن عبد الوهاب   33

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية

 

 



 

 

 01/9/3102يوم 

 

 ظهرا  0الخامسة الساعة  الوجبة

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 ماجستير  صناعة منى ناصر حسين جمعه العبادي  0

 ماجستير  صناعة زينه علي عبد الرحمن الطائي  3

 ماجستير  صناعة رسل ناطق تركي عطيوي الخفاجي  2

 ماجستير  صناعة فريد حسين محمد عبد الحسين  2

 ماجستير  صناعة مديحه فؤاد جميل ابراهيم العزاوي  5

 ماجستير  صناعة ماجد محمد رفعت ماجد محمد امين  6

 ماجستير  صناعة براق عبدهللا  عبد الرحمن كاظم ال جناح 7

 دبلوم صناعة مروه حارث حسن عبد الرزاق 8

 دبلوم صناعة دنيا بهجت رديف احمد 9

 دبلوم صناعة زيد علي عبد الحسين سعيد النداف  01

 دبلوم صناعة ساره قحطان حسان 00

 دبلوم صناعة احسان هاشم عباس خليل الطائي 03

 دبلوم صناعة محمد احمد حسين رجب االركي 02

 دبلوم صناعة شوق رعد يحى رشيد 02

 دبلوم صناعة عبد الملك عمار علي حسين البدر 05

 دبلوم صناعة انوار حسين جواد حسن  االعوادي  06

 دبلوم صناعة مهند ماجد محسن المياع 07

 دبلوم صناعة علي جليل كاظم حمود ال حمد 08

 دبلوم صناعة اسامه شعبان داود سلمان الطافي 09

 دبلوم صناعة دانيه احسان عبد الرزاق  جلوع السامرائي 31

 دبلوم صناعة سلسل صاحب محمد حسين المنشئ  30

 دبلوم صناعة فارس عبد الوهاب خليل حسين البياتي  33

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية



 

 

 00/9/3102يوم 

 

 صباحا  9الوجبة االولى الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 دبلوم صناعة عمر اياد احمد زاهد التميمي  0

 دبلوم صناعة عالء عوده علي عوده الموسوي  3

 دبلوم صناعة اشرف شاكر خضير عيدان العكيلي  2

 دبلوم صناعة عبد اللطيف محمد علي تقي محمود  2

 دكتوراه  وقائي  علي هادي فهد  5

 دكتوراه  وقائي  رشا ناجي راضي محمد العوادي  6

 دكتوراه  وقائي  فرح عبد الرزاق محمود حسن البزاز  7

 دكتوراه  وقائي  مها جمال عباس خلف الشمري  8

 دكتوراه  وقائي  عماد جبار وهيب جعفر العبيدي  9

 ماجستير  وقائي  نور مهدي جاسم 01

 ماجستير  وقائي  زينب شعالن خلف  00

 ماجستير  وقائي  تماضر ابراهيم علي حسين 03

 ماجستير  وقائي  احمد شمسي محمد منير الشيخلي 02

 ماجستير  وقائي  الجنابياحمد خالد عبد االمير بشارة  02

 ماجستير  وقائي  جمال ابراهيم عبد الحسين  مروة 05

 ماجستير  وقائي  هديل صفاء جبار شالل السبع 06

 ماجستير  وقائي  أيالف عبد الكريم يونس العيدان  07

 ماجستير  وقائي  حسام جمعة واحد سلومي البهادلي  08

 ماجستير  وقائي  اندلس عبد حسن طاهر الجبوري 09

 ماجستير  وقائي  سارة احسان خليل عباس القرة غولي 31

 ماجستير  وقائي  محمد صالح محمد رضا جعفر  30

 ماجستير  وقائي  استبرق يعقوب باقر حسن يعقوب  33

 

  

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية



 

 

 00/9/3102يوم 

 

 صباحا   01الوجبة الثانية الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 ماجستير  وقائي  سهى خليل ابراهيم عبد الوهاب القيسي  0

 ماجستير  وقائي  انتقال انصيف جاسم خلف الوزني  3

 ماجستير  وقائي  ساره وديع هاشم ثجيل  2

 دبلوم وقائي محمد ياسين عبيد ياسين الزبيدي 2

 دبلوم وقائي زيد فالح جيجان عباس الخفاجي  5

 دبلوم وقائي صر حسام عبد الرحمن صبري منت 6

 دبلوم وقائي اوس خليل سلمان صالح الصبيحي  7

 دبلوم وقائي ايالف عادل حسون عبدهللا الخفاجي  8

 دبلوم وقائي مها حسن علي احمد الهاشمي  9

 دبلوم وقائي احمد محمود حمد محمود الحسيني  01

 دبلوم وقائي الد عبد الجبار محمد علي ميس خ 00

 دبلوم وقائي نور ماجد حميد مجيد كرمه 03

 دبلوم وقائي صفاء عبود خميس حميد الحسيني  02

 دبلوم وقائي فرح محمود ياس خضير الدوري 02

 ماجستير  اطفال شهد رياض احمد صالح 05

 ماجستير  اطفال ساره احسان كاظم عباس 06

 ماجستير  اطفال منى هاشم محيبس   07

 ماجستير  اطفال نور موسى كاظم عطيه الشمري  08

 ماجستير  اطفال سالي طالب دعج كاظم البياتي  09

 ماجستير  اطفال اسيل محي الدين عبد المجيد البيرماني  31

 ماجستير  اطفال طالل مبر مبهر احمد العزاوي  30

 ماجستير  اطفال شيماء علي عبد الرزاق  الشمري  33

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية



 

 

 00/9/3102يوم 

 

 

 صباحا   00الوجبة الثالثة الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 ماجستير  اطفال ايناس يوسف عبد الخالق حسن جلو 0

 ماجستير  اطفال ناديه عزام عبد الوهاب احمد شريده 3

 ماجستير  اطفال صبا محمد ابراهيم عبد علي ال جنانا 2

 دكتوراه  معالجة  عالء مهدي محمد علي الخفاجي  2

 دكتوراه  معالجة  محمد قاسم غالم ثجيل العقلبي  5

 ماجستير  معالجة  علي فاضل عباس مهدي 6

 ماجستير  معالجة  ايناس عبد الستار رحيم عوده 7

 ماجستير  معالجة  زهراء عبد الواحد عبد الكاظم 8

 ماجستير  معالجة  نور صبحي عبد هاشم 9

 ماجستير  معالجة  همسه زكي ناجي االسدي 01

 ماجستير  معالجة  علي عباس هادي حسين 00

 ماجستير  معالجة  زيد عدنان سليمان حامد 03

 ماجستير  معالجة  ديما باسل اسماعيل 02

 ماجستير  معالجة  سمرخالد محمد عادل 02

 ماجستير  معالجة  مي مويد قاسم 05

 ماجستير  معالجة  رؤى محمد فاضل علوان 06

 ماجستير  معالجة  عبير محمد عبد الوهاب  07

 ماجستير  معالجة  حسام عباس جاسم كمبار 08

 ماجستير  معالجة  ايمان صالح كاظم جاسم 09

 ماجستير  معالجة  ساره علي كريم سلمان  العزاوي  31

 ماجستير  معالجة  اسراء حكم عبد المهيمن الحضري  30

 ماجستير  معالجة  عدي محمد غني عبود حمادي 33

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية



 

 

 00/9/3102يوم 

 

 ظهرا  03الوجبة الرابعة الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 ماجستير  معالجة  علي منذر جليل عبد العباس ال عوض  0

 ماجستير  معالجة  علي صالح هادي علوان الدبي  3

 ماجستير  معالجة  سرار ناصر محمود عناد النجار  2

 ماجستير  معالجة  زيد عالء عبد الحسين السعيد  2

 ماجستير  معالجة  صفا عبد الخالق محمود القيسي 5

 ماجستير  معالجة  صالح احمد طاهر جبار المالكي  6

 ماجستير  معالجة  سهى سعد حسن علي الجنابي  7

 ماجستير  معالجة  محمد عكاب حامد دهر الطائي  8

 ماجستير  معالجة  محمد حامد عبود  معتوق الجابري  9

 ماجستير  معالجة  عروبه خميس علوان جاسم الشمري  01

 ماجستير  معالجة  علي عدنان عبد مسلم االسدي  00

 ماجستير  معالجة  ميس مهدي ظاهر المعيني  03

 ماجستير  معالجة  علي وليد هادي فاضل  الزبيدي  02

 ماجستير  معالجة  رافد جهاد خلف حسون البدر  02

 ماجستير  معالجة  حسين علي كريم عوفي العيفار  05

 ماجستير  معالجة  مي حامد صالح خلف الدليمي  06

 ماجستير  معالجة  شذى خضير حسين ثجيل الخفاجي  07

 ماجستير  معالجة  حسين حميد الجوهرعبد هللا محمد  08

 ماجستير  معالجة  اكرم محمد عبد الكريم عبدهللا التميمي  09

 ماجستير  معالجة  زامل عبدالرحمن نعمان رحيم الساطوري  31

 ماجستير  معالجة  بالل حافظ ابراهيم حبيب الخفاجي  30

 ماجستير  معالجة  عزام غالب رجب سعيد الراوي  33

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية

 

 



 

 

 00/9/3102يوم 

 

 ظهرا  0الوجبة الخامسة الساعة 

 نوع الدراسة  القســــم  االســـــم  ت

 دبلوم  تشخيص فمي  شيماء صالح الدين عبد القادر  0

 ماجستير  اشعة فم  سحر شهد كاظم غيدان 3

 ماجستير  اشعة فم  وهاب رزاق جاسم حميد 2

 ماجستير  اشعة فم  منال هادي رجب صالح 2

 ماجستير  اشعة فم  مروه كاظم حسين عبود 5

 ماجستير  اشعة فم  حنين قصي يوسف محمد 6

 ماجستير  اشعة فم  صفا حسن علوان حسين الدلبوزي 7

 ماجستير  اشعة فم  امل عليوي حسن خاجي الحالوي  8

 ماجستير  اشعة فم  نور ا عدنان عبد االمير عيونه 9

 ماجستير  اشعة فم  زينب جعفر جابر حسن الموسوي  01

 ماجستير  اشعة فم  االء حميد مجيد رشيد العبيدي  00

 ماجستير  اشعة فم  زينب غضنفر حمود الحسن الجاسم  03

 ماجستير  اشعة فم  حيدر خضير عباس شعالن  هالي  02

 دكتوراه  طب الفم  حمزه وليد احمد جاسم الكحلة  02

 دكتوراه  طب الفم  مياده حميد رشيد فرحان التكريتي 05

 دكتوراه  طب الفم  محسد حميد عبد الصاحب جابر المظفر  06

 دكتوراه  طب الفم  فاطمه  عدنان عبد الكريم نايف  07

 ماجستير  طب الفم مها عبد هللا احمد  محمد الرمضاني  08

 ماجستير  طب الفم علي احمد محمد سالم  09

 ماجستير  انسجة الفم  صابرين سامي عبد مشعب 31

 ماجستير  انسجة الفم  نور ناطق رحيم سلوم السعدي  30

 ماجستير  انسجة الفم  نور عبد الكريم رزوقي ال حمندي  33

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية



 

 

 

 ظهرا  3الوجبة السادسة الساعة 

نوع  القســــم  االســـــم  ت
 الدراسة 

 دكتوراه  امراض الفم  احسان عبد جابكمحمد  0

 ماجستير  امراض الفم علي شفيق نعمه سعيد ال زوين  3

 ماجستير  امراض الفم حسين صادق حسين جرمط الزيدي 2

 ماجستير  امراض الفم جواهر محي الدين طاهر محمود الكروي  4

 ماجستير  فسلجة الفم  وسن لفته عبد هللا كروط الربيعي  5

 ماجستير  فسلجة الفم  محمد هادي جابر صبر علوش  6

 دبلوم امراض وجراحة ماحول االسنان  حوراء عادل عبد هللا  7

مـــتقوي هبه فالح حسن عبد هللا 8  ماجستير 

مـــتقوي سيف موفق علي توفيق  9  ماجستير 

 ماجستير  صناعة رنا صباح حسن اسماعيل الراوي  01

 دبلوم صناعة حيدر داود عبد النبي حسن الشمري  00

 ماجستير  وقائي  سماره فارس عبد العزيز العباسي  03

 ماجستير  اطفال هيام صالح احمد رحيم  02

 ماجستير  معالجة  سارة كاظم رؤف جاسم معلة 02

 دبلوم  تشخيص فمي  عباس صباح محمدغزال 05

 دكتوراه  امراض الفم  رائد رزاق علي حسين الخفاجي 06
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 على الطالب جلب الهوية عند االمتحان 
 

 

 

 

 

 

 

 


