
 
 
 
 
 

 

كلية طب االسنانجامعة الموصل /   

ي الدراسات العليا /  دبلوم عالي  خريج   

 

 

ي الدراسات العليا / دبلوم عالي   خريج 

ي  ت
 
 المانح للشهادة الفرع تخصص الشهادة الجنسية الجنس اسم الطالب الثالث

ي  ذكر وليد خالد حسي    1
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر نشوان عزيز محمود 2
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية انث   غادة دمحم سامي  3

ي  معالجة األسنان عراقية انث   دينا وعد هللا عزيز 4
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر كرم ابراهيم حسن 5
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر يحث  سليمان مجي الدين 6
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر قاسم فاضل اسماعيل 7
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر دمحم ازهر مجي الدين 8
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان عراقية انث   زينة علي عبد الرحمن 9

ي  ذكر جميل دمحم درويش 10
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر علي عبد الهادي يحث   11
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي فتجي  12  صناعة األسنان صناعة األسنان عراقية انث   بلسم خي 

ي  انث   دمحم نعمان شفيق 13
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر مؤيد ابراهيم أمي    14
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة األسنان عراقية انث   رحاب سالم ذنون 15
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر فتجي ريان خض   16
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة األسنان عراقية انث   زهراء عبد الغفور أحمد 17
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر مقداد هاشم طه 18
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

 والفكي   جراحة الفم والوجه  أشعة األسنان عراقية انث   أطياف غازي محمود 19

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية انث   ذكرى محمود رشيد 20

ي  ذكر عبد المحسن عواد دمحم 21
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

كلية طب االسنانجامعة الموصل /   

ي الدراسات العليا /  دبلوم عالي  خريج   

 

 

ي الدراسات العليا / دبلوم عالي   خريج 

ي  ت
 
 المانح للشهادة الفرع تخصص الشهادة الجنسية الجنس اسم الطالب الثالث

ي  ذكر علي عبد أهلل يحث   22
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر عمر سامي شيت 23
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر حسي   طالل عبد 24
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان عراقية انث   سناء طاهر دمحم علي  25

ي  ذكر دمحم أكرم فاضل 26
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر دمحم عبد المالك عبد الفتاح 27
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر وسيم هشام 28
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر عادل محمود أحمد 29
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر عصام عبد الحق اسماعيل 30
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر رعد حمادي أحمد 31
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر علي شاكر حسن 32
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراقية انث   نور غازي دمحم 33

 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراقية انث   بيداء صبجي قاسم 34

 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراقية انث   مها خالد دمحم 35

ي عالج االسنان  معالجة األسنان عراقية انث   مها عبد الرزاق دمحم 36
 التحفظ 

ي  ذكر صهيب دمحم أحمد 37
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر عمر حسان علي  38
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر مجاهد طارق قاسم 39
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 األسنانصناعة  صناعة األسنان عراقية انث   هبة عبد الخالق ذنون 40

ي  معالجة األسنان عراقية انث   داليا موفق دمحم 41
 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة األسنان عراقية انث   داليا خالد أحمد 42
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر مثث  سليمان أحمد 43
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

كلية طب االسنانجامعة الموصل /   

ي الدراسات العليا /  دبلوم عالي  خريج   

 

ي الدراسات العليا / دبلوم عالي   خريج 

ي  ت
 
 المانح للشهادة الفرع تخصص الشهادة الجنسية الجنس اسم الطالب الثالث

ي  ذكر رائد دمحم جاسم 44
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر عدنان أحمد جاسم 45
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر دمحم نوري حسن 46
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    والفكي   جراحة الفم والوجه  عراق

ي  معالجة األسنان عراقية انث   حنان ناهل محمود 47
 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة األسنان عراقية انث   سج  شهاب أحمد 48
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عماد عبد أهلل موىس 49
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر علي تحسي   يحث   50
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر نض صالح راوي 51
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر دمحم حميد شكر 52
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ف فيصل جعفر 53 ي  ذكر أشر
 
 الفم والوجه والفكي    جراحة جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر علي ناهي حمدي 54
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر فواز دمحم يونس 55
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر رنا أحمد ذنون 56
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر علي رياض خليل 57
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراقية انث   سفانة مؤيد عبد 58

 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراقية انث   هيام عمر علي  59

ي  ذكر سالم حازم سعيد 60
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر مصطف   مهند عبد الجواد  61
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان عراقية انث   مياسة دمحم عبد الستار 62

ي  ذكر أثي  يعقوب كرومي  63
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراقية انث   شيماء عبد أهلل عواد 64

ي  ذكر ربيع وليد مصطف   65
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي طارق عبد الوهاب 66
 
ي  ذكر هاث

 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 

 

 



 
 
 
 
 

 

كلية طب االسنانجامعة الموصل /   

ي الدراسات العليا /  دبلوم عالي  خريج   

 

 

ي الدراسات العليا / دبلوم عالي   خريج 

ي  ت
 
 المانح للشهادة الفرع تخصص الشهادة الجنسية الجنس اسم الطالب الثالث

ي  ذكر حمزة نبيل ابراهيم 67
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر علي ماجد يحث   68
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر عدي عدنان سليمان 69
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان األسنانصناعة  عراقية انث   غادة عامر دمحم 70

ي  معالجة األسنان عراقية انث   نضال علي اسماعيل 71
 عالج االسنان التحفظ 

 صناعة األسنان صناعة األسنان عراقية انث   ريم حكمت البكري 72

ي  ذكر أوس غسان يونس 73
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر اسماعيلأحمد عبد الجواد  74
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 

 


