
 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي  األطفال والتقويم تقويم األسنان العراقية اني   هدى عبد الهادي يحي  الرصاف 1
 
 وطب األسنان الوقاث

ي صوفيا 2
ين هادي مي  ي  تقويم األسنان العراقية اني   سي 

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   وفاء خليل عبد فتجي  3

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   رواء يونس خليل 4

ي  ذكر فريد دمحم سعيد رؤوف 5
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر علي راجح محمود 6
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي األطفال  تقويم األسنان العراقية اني   دينا عبد االله محمود 7
 والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر برع سلطان منوه 8
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر شهاب أحمد حمد 9
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر ريان سالم حامد 10
 
 والوجه والفكي   جراحة الفم  جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر زيد برهان سعيد 11
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   نعم فخري ياسي    12
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي األطفال والتقويم وطب األسنان  تقويم األسنان العراقية اني   ندى دمحم سعيد 13
 الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   ريا جاسم دمحم 14
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  العراقية اني   ليل عزيز شمعون 15
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  العراقية اني   فرائد داؤود سليمان 16
ي األطفال والتقويم  طب األسنان الوقاث 

 وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر صباح عبد الوهاب اسماعيل 17
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عبد العظيم رؤوف سليمان 18
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   نعم نجيب عبد الرحيم 19
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر نايفمعن موفق  20
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 
ي  ت

 
 الفرع المانح للشهادة تخصص الشهادة الجنسية الجنس اسم الطالب الثالث

ي  ذكر باسل طه نوري 21
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر دمحم نافع دمحم خطاب 22
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر وائل طليع الوتار 23
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر أحمد عبد االله عبد الموجود 24
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر عبد أهللقبيس حاجم دمحم  25
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر أحمد حازم أحمد خروفة 26
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عالم شكري عقلة 27
ي  تقويم األسنان أردث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر رائد خرص  أحمد 28
ي األطفال  تقويم األسنان أردث 

 والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر معاوية عبد العزيز سليمان 29
ي  تقويم األسنان أردث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر سعد سامي مجيد 30
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي األطفال  تقويم األسنان العراقية اني   أفراح خزعل شهاب 31
 والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  العراقية اني   مي غانم سليم 32
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  العراقية اني   غادة ضياء سعيد 33
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر فائز عبد الرزاق أيوب 34
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    والوجه والفكي   جراحة الفم  عراق

ي  ذكر دمحم صالح سليمان 35
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر دمحم طاهر حيدر 36
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  االسنانمعالجة  العراقية اني   منال عبد الجبار سلطان 37
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عمار خالد جمال الدين 38
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر احسان نعمت بهنام 39
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

ي  ت
 
 الفرع المانح للشهادة الشهادةتخصص  الجنسية الجنس اسم الطالب الثالث

ي  معالجة االسنان العراقية اني   سوسن حميد أحمد 40
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر نارص عزمي رشدي 41
ي  تقويم األسنان فلسطيي 

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر عمر زياد سليم 42
 
ي األطفال والتقويم وطب األسنان  تقويم األسنان أردث

 
 الوقاث

ي  ذكر أدم ابراهيم أدم 43
 
ي  تقويم األسنان سوداث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر دمحم أحمد يونس 44
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   األء داؤد محمود 45
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر فراس عبد المجيد أمي    46
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   لمياء طه رجب 47
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر نجالن عبد الوهاب جاسم 48
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   رغيد ممتاز بشي   49
 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   نادية حميد حسن 50
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر وعد محمود خرص   51
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر حارث حازم مجيد 52
 
 والفكي   جراحة الفم والوجه  جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر رائد ممتاز بشي   53
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر كرم حازم فيليب 54
 
ي  عراق

ي  طب األسنان الوقاث 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر ساهر سامي مجيد 55
 
ي  عراق

ي األطفال والتقويم وطب األسنان  طب األسنان الوقاث 
 الوقاث 

ي  العراقية اني   عائشة أكرم قاسم 56
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  العراقية اني   خولة دمحم صالح 57
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

اس 58 ي  ذكر عالء الدين أحمد حسن مي 
 
ي  عراق

 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر محمود خالد أحمد 59
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  تقويم األسنان العراقية اني   نعم رياض سليم 60
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر شامل غانم حميد 61
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر ماهر محمود ابراهيم 62
ي  تقويم األسنان أردث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر علي دمحم نوري عبد المجيد 63
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر علي مؤيد رشيد 64
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر قاسم عبد الكريم دمحم 65
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي عالج االسنان  معالجة االسنان العراقية اني   مها أنور حسي    66
 التحفظ 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   نغم حازم نارص كساب 67

ي  ذكر رضوان حمادي حسن 68
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   ايناس عزيز دمحم جواد 69

 األسنانصناعة  صناعة األسنان العراقية اني   زينة دمحم أحمد 70

ي  ذكر دمحم غانم حمدون 71
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   سندس هشام قاسم 72
 عالج االسنان التحفظ 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   صبا حازم حسن 73
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  74
ي  تقويم األسنان العراقية اني   خولة دمحم عوث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي األطفال والتقويم وطب األسنان  تقويم األسنان العراقية اني   هند طاهر جرجيس 75
 
 الوقاث

ي  ذكر أحمد عاصم سعيد 76
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر أحمد دمحم علي حسي    77
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   منار نزار يحي  نزهت 78

ي  ذكر رائد جرجيس سعيد 79
 
ي  األطفال والتقويم وطب تقويم األسنان عراق

 األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   منار يونس عبد القادر 80
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر يونس دمحم سعيد 81
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر عمر صباح دمحم جميل 82
 
ي األطفال والتقويم وطب  تقويم األسنان عراق

 األسنان الوقاث 

ي  ذكر سعيد دمحم أزهر 83
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر مصطف  معاذ حامد 84
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر لؤي نجم عبود 85
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   علياء وميض رمزي 86

ي  ذكر دمحم مؤيد سعدون 87
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   ندى زهي  دمحم 88

ي  ذكر باسم دمحم سلطان 89
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان األسنانصناعة  العراقية اني   لىم مظفر أنور 90

ي  اني   نادية مظفر أحمد 91
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ف سالم قاسم 92 ي  ذكر أشر
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عمر صالح حميد 93
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

 

 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي  ذكر دمحم زهي  يحي   94
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  اني   نوال عطية خلف 95
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  اني   رغد عدنان رشيد 96
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  اني   وئام دمحم عمر 97
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر شمد صبجي صالح 98
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  اني   ايناس طلب محسن 99
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر دمحم يوسفأنس  100
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر عمر حسي   حسن 101
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر زيد سالم توفيق 102
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  معالجة االسنان العراقية ذكر ديار خالد بكر 103
 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   رجاء طاهر سليمان 104
 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   مها مساعد يحي   105
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عامر عبد الجبار سلطان 106
 
ي عالج االسنان  معالجة االسنان عراق

 التحفظ 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   منية دمحم نبيل قنديل 107

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   أسماء عبد السالم عبد القادر 108

ي  ذكر عمر عبد المحسن شيت 109
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر دمحم عبد اللطيف عبد أهلل 110
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر مزاحم حكمت حنا 111
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

 

 

 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي  ذكر أرام جميل سوالقا 112
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر دمحم ذنون يونس 113
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر عبد الكريم رمضان ابراهيم 114
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

دل سليم 115 ي  االسنان معالجة العراقية اني   سازان شي 
 عالج االسنان التحفظ 

ي  116 ي  معالجة االسنان العراقية اني   بهار جعفر حاج 
 عالج االسنان التحفظ 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   نادية توفيق جعفر 117

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   ابتهال حازم حسن 118

ي  ذكر صفوان محسن خليل 119
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي محسن خليف 120
ي  ذكر هاث 

 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر دمحم أمجد دمحم 121
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي عالج  معالجة االسنان العراقية اني   شيماء شاكر حسن 122
 االسنان التحفظ 

ي  ذكر أسعد دمحم عبد القادر 123
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر أياد طه خلف 124
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   انتصار سعد أهلل توما 125
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عبد الرحمن ابراهيم علي  126
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   زينب علي سلطان 127
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   أالء محمود دمحم 128
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر ياسي   حيدر موفق  129
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي  ذكر أحمد وعد أهلل خليل 130
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر عبد أهللأحمد خضي   131
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   وسن نوري قاسم 132

 علي  133
 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   هالة خرص 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   مروة مروان شهاب 134

ي  معالجة االسنان العراقية اني   فنار تركي عبد الحميد 135
 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   ايمان دمحم يحي   136
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عالء ادريس دؤد 137
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عبد أهلل جاسم دمحم 138
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   األء ناظم دمحم 139

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   سج  أمجد عبد الرزاق 140

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   ريم ناطق عبد القادر محمود 141

 األسنانصناعة  صناعة األسنان العراقية اني   رنا ربيع عزيز 142

ي  ذكر عمر خالد دمحم 143
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   أفنان جمال الدين اسماعيل 144
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي األطفال والتقويم وطب  تقويم األسنان العراقية اني   أسيل فاضل ياسي    145
 األسنان الوقاث 

ي  ذكر أوس محمود أحمد 146
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ار أحمد قاسم 147 ي  ذكر رص 
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  األطفال والتقويم وطب األسنان تقويم األسنان العراقية اني   وفاء غانم فتجي  148
 الوقاث 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي  تقويم األسنان العراقية اني   رث  جاسم دمحم 149
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر جاسم علي جاسم 150
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر سلوان فاروق يحي   151
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   اشاء أنور عبد الحميد 152

ي  ذكر سفيان أحمد ياسي    153
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر يحي  عبدالرحمن أمي    154
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  تقويم األسنان العراقية اني   رشا يحي  قاسم 155
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   ريتا رامز روبيل 156
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر العظيم سعيددمحم عبد  157
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   نجوان فاضل شهاب 158
 عالج االسنان التحفظ 

 علوم طب االسنان االساسية أحياء مجهرية فموية العراقية اني   سهاد موفق حمدون 159

 علوم طب االسنان االساسية فمويةأحياء مجهرية  العراقية اني   األء مؤيد عبد 160

ي  ذكر أرجوان دمحم شكر 161
 
 علوم طب االسنان االساسية أحياء مجهرية فموية عراق

ي  ذكر احسان فارس سعد أهلل 162
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر حمزة سالم شاكر 163
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر عمر زينو ذنون 164
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   بسمة هشام قاسم 165

ي  ذكر سيف توفيق حامد 166
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   ظفر خزعل دحام 167

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   رشا فاروق عقيل 168

ي  ذكر وسيم خالد محمود 169
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر عبد الرحمن علي عبد الرحمن 170
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر أمجد لقمان شهاب 171
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   رغد صباح جميل 172
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر سيف مظفر أحمد 173
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   رشا مزاحم معيوف 174
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر أحمد حازم دمحم 175
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر سيف ناظم حسون 176
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر كرم أحمد ذياب 177
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر علي صالح خزعل 178
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي فتجي  179  صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   بلسم خي 

ي  ذكر عزيز غانم عزيز 180
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   عمرة يحي  نوري 181

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   حال موفق دمحم 182

ي أمي    183  علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   رنا خي 

ي  ذكر أهلللبيب حسون عبد  184
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   نىه دمحم يحي   185

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   غدير حاتم دمحم 186

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

 علوم طب االسنان االساسية أحياء مجهرية فموية العراقية اني   هبة فائز بشي   187

ي  ذكر رأفت جاسم دمحم 188
 
 علوم طب االسنان االساسية أحياء مجهرية فموية عراق

ي  ذكر علي خليل حسن 189
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   بنان نبيل أحمد 190

ي  ذكر فارس عناد دمحم 191
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

 االسنان االساسية علوم طب أدوية الفم واألسنان العراقية اني   زهراء وليد عبد الجليل 192

ي  ذكر دمحم نبيل دمحم 193
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

ي  ذكر رأفت طارق دمحم 194
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

ي  ذكر حسن خي  الدين مجي الدين 195
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   زينة جمعة حسن 196

ي  ذكر أحمد عصام جاسم 197
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   نشوة صبجي عزيز 198

ي  ذكر اسامة عبد الرسول حمادي 199
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   علياء اسماعيل نارص 200

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   هدى أكرم سالم 201

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   فداء صباح عبدو 202

ي  ذكر وقاص سعد ذنون 203
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر حارث دحام عبد الهادي 204
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

ي  ت
 
 للشهادةالفرع المانح  تخصص الشهادة الجنسية الجنس اسم الطالب الثالث

ي  ذكر علي وعد أهلل توفيق 205
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي بطرس 206
ي  ذكر فادي مي 

 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   ايمان عادل عبد القادر 207
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر أحمد حازم دمحم خليل 208
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   جمانة عبد الباري عبد الجواد 299
 عالج االسنان التحفظ 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   ايمان غانم مجي الدين 209
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر أحمد غياث الدين دمحم 210
 
ي  األسنانتقويم  عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   صبا نجمان ياسي    212
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر محمود رافع يحي   213
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر سيف سفيان أحمد 214
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   الرا رياض عبد الرحيم 215
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر مصعب دمحم ابراهيم 216
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر مختار دمحم سفيان 217
 
ي  األطفال والتقويم وطب تقويم األسنان عراق

 األسنان الوقاث 

ي  ذكر عمر فاروق دمحم 218
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   رؤى ليث أحمد 229

ي  العراقية اني   فاطمة أحمد دمحم 229
ي  األطفال والتقويم وطب طب األسنان الوقاث 

 األسنان الوقاث 

ي  ذكر عبد الرحمن كمال دمحم قادر 220
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  العراقية اني   براء وعد أهلل نجم فتجي  222
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي  تقويم األسنان العراقية اني   زينب عبد األمي  غالب ولي  223
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  العراقية اني   تسنيم زهي  سعيد 224
 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر داؤد سليمانحسن ميرس  225
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر هشام ابراهيم ولي  226
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر هاوكار جالل حسن سليم 227
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر هيمن مسعود سالم 228
 
 األسنانتقويم  تقويم األسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   نسمة موفق عبد أهلل 229

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   يرسى حميد حسي   طه 239

ي  ذكر نصي  اكرم حسن محمود 230
 
ي  عراق

ي األطفال  طب األسنان الوقاث 
 والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر دمحم فرحان علي ابراهيم 232
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

ي  العراقية اني   منار مسعود محمود سلطان 233
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر ريان دمحم عبد أهلل داؤد 234
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    الفم والوجه والفكي   جراحة  عراق

ي  ذكر روز عزيز محمود سليم 235
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

اس خليل ابراهيم سعيد 236 ي  معالجة االسنان العراقية اني   ني 
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر ره وه ند أحمد محمود أحمد 237
 
ي األطفال  تقويم األسنان عراق

 والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر منكور مغديد نادر باوكر 238
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   فرح رغيد قسطنطي   عبد أهلل 239

ي  ذكر زره دشت نجم الدين عبد الغفور 249
 
ي عالج  معالجة االسنان عراق

 االسنان التحفظ 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   أري    ج مفيد عبد المجيد أحمد 240

ي  ذكر محمود فخري ياسي   محمود 242
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   عبي  منصور عبد الرسول 243

ي  معالجة االسنان العراقية اني   زينة دمحم يونس علي  244
 عالج االسنان التحفظ 

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   أقباس عزيز دمحم جواد 245

ي  ذكر حسي   سعد سعيد 246
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  تقويم األسنان العراقية اني   ميمونة عبد الكريم بكر 247
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر مثي  سليمان أحمد 248
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية ذكر توما أشور شيبا  249

ي  ذكر احسان منصور كاظم 259
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  العراقية اني   شاء عبد الرزاق حسن 250
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  العراقية اني   لقاء هاشم سالم 252
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر دمحم حسي   صالح رشيد 253
 
ي  تقويم األسنان عراق

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر بشار عادل فتجي ياسي    254
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  تقويم األسنان العراقية اني   حازم ابراهيم عثمانرحمة  255
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   رنا مهدي فاضل موىس 256
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر أحمد عبد السالم دمحم يونس 257
 
 االساسيةعلوم طب االسنان  أدوية الفم واألسنان عراق

ي  ذكر مصطف  خالد جمال الدين 258
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   سج  نبيل ابراهيم أحمد 259

ي  تقويم األسنان العراقية اني   ندى ناىسر  نافع عبد أهلل 269
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  لماجستي  ا ةخريج 

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

ي  ذكر مناف باسل أحمد 260
 
ي  معالجة االسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة االسنان العراقية اني   زينة عمار أحمد 262
 عالج االسنان التحفظ 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية اني   هند عبد القادر بالل 263

ي  ذكر مجاهد طارق قاسم 264
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  تقويم األسنان العراقية اني   لمياء عبد الرحمن 265
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر زيد عبد الرحمن دمحم 266
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    والوجه والفكي   جراحة الفم  عراق

ي  معالجة االسنان العراقية اني   عال عبد الحميد فتجي  267
 عالج االسنان التحفظ 

ي  العراقية اني   زينة موفق عطاش حسن 268
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  ذكر زيد عبد العزيز دمحم 269
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    والوجه والفكي   جراحة الفم  عراق

ي  تقويم األسنان العراقية اني   بنان خزعل ياسي   محمود 279
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   ايناس عبد الكريم دمحم عبود 270
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   فوز نجمان ياسي   عباس 272

ي  العراقية اني   ريم رعد علي حسي    273
ي  طب األسنان الوقاث 

 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ي  تقويم األسنان العراقية اني   زينب عصام جاسم دمحم 274
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث 

ياسي   رملةابتسام طه  275  جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية اني   

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   أسماء يوسف ذنون عبد أهلل 276

ي  ذكر زيد فارس يونس 277
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

عبدهللا دمحم عصام 278 ي  ذكر 
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر عماد صادق معروف 279
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

ي الدراسات العليا / شهادة الماجستي    خريج 

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

ي  ذكر كرار علي زكر هياس 289
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر دمحم رياض عبد اللطيف 280
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  كر دمحم صباح عبد الوهاب 282
 
 والفكي   جراحة الفم والوجه  جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر ابراهيم بشي  بدران 283
 
ي  عراق

 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  عراقية أني   شى أنور عبد النافع 284
 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  عراقية اني   صفا أحمد عمر 285
 
ي  األطفال والتقويم طب األسنان الوقاث

 
وطب األسنان الوقاث  

ي  ذكر سيف سعد كامل عبود 286
 
ي  عراق

ي  عالج األسنان التحفظ 
 عالج األسنان التحفظ 

ي  ذكر عمار سمي  سالم عبد الجبار 287
 
 علوم طب االسنان االساسية أحياء مجهرية فموية عراق

االسنان االساسيةعلوم طب  أدوية الفم واألسنان عراقية اني   اشاء رافد محمود عبدهللا 288  

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراقية اني   راوية فهر فاضل اسماعيل 289

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   غفران مسلم عقيل أحمد 299

دداؤو غسق أحمد  290 االسنان االساسيةعلوم طب  أدوية الفم واألسنان عراقية اني     

 صناعة األسنان صناعة األسنان عراقية اني   اشاء عزالدين حسي    292

ي  ذكر حسي   طالل عبد 293
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    اني   اني   رحمة عضيد كمال 294

ي  عراقية اني   فاتن سالم دمحم 295
ي  العالج التحفظ 

 العالج التحفظ 

ي  عراقية اني   شاء نبيل مصطف   296
ي  العالج التحفظ 

 العالج التحفظ 

 علي  297
ي  عراقية اني   األء حسي  

ي  العالج التحفظ 
 العالج التحفظ 

ي  عراقية اني   رئام عزمي فاضل 298
 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

دمحم صالحزهراء  299  علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراقية اني   

ي  عراقية اني   ميادة دمحم خي  شيت 399
 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  عراقية اني   األء عدنان حمدي 390
 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

ي  الدراسات العليا / شهادة الماجستي  خريج   

ي  ت
 
 الفرع المانح للشهادة تخصص الشهادة الجنسية الجنس االسم الثالث

ي  العراقية اني   زهراء صباح عبد الوهاب 392
ي  العالج التحفظ 

 العالج التحفظ 

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان العراقية اني   ظفر مقداد عبد الفتاح 393

ي عبد أهلل 394
 علوم طب االسنان االساسية أحياء مجهرية فموية العراقية اني   هيفاء عبد الغي 

ي  ذكر مهند عبد الجواد مصطف   395
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر عبد أهلل عبد الموجود أحمد 396
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

حامد دمحممهند يونس  397 ي  ذكر 
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر أحمد صالح الدين ثامر 398
 
ي  عراق

 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر يمان عاهد ذنون 399
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  العراقية اني   اشاء موفق عطاش 309
ي  العالج التحفظ 

 العالج التحفظ 

ي  ذكر أحمد أسعد حسي    300
 
 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراق

ي  ذكر أواب دمحم خليل 302
 
ي  عراق

 
ي  طب األسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر أحمد حاجم دمحم 303
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ف ميرس دمحم 304 ي  ذكر أشر
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  عراقية اني   نور أياد عبد القادر 305
ي  العالج التحفظ 

 العالج التحفظ 

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراقية اني   اشاء محمود مصطف   306

طب االسنان االساسيةعلوم  أدوية الفم واألسنان عراقية اني   مروة هاشم علي  307  

 علوم طب االسنان االساسية أدوية الفم واألسنان عراقية اني   هبة عدنان دمحم 308

 صناعة االسنان صناعة االسنان عراقية اني   نور الهدى وعد هللا حسن  309

والفكي   جراحة الفم والوجه  جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية  اني   أسماء عبداالله حسن شكري 329  

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   دمحم سعد عزيز ياسي    320

ي  ذكر علي ضاهي مال أهلل يونس 322
 
ي  عراق

ي  عالج االسنان التحفظ 
 العالج التحفظ 

ي  عراقية اني   نبأ سمي  طه ياسي    323
 
ي  األطفال والتقويم وطب األسنان طب االسنان الوقاث

 
الوقاث  

ي  ذكر يزن حسام الدين وليد خالد 324
 
 صناعة االسنان صناعة االسنان عراق

ي  عراقية اني   صبا صبجي مرعي حسن 325
 
ي  طب االسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

326 
 سامي عبد أهلل علي 

 حسي  
 

ي  ذكر
 
ي  عراق

ي  عالج االسنان التحفظ 
 العالج التحفظ 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

ي  الدراسات العليا / شهادة الماجستي  خريج   

ي  ت
 
 الفرع المانح للشهادة تخصص الشهادة الجنسية الجنس االسم الثالث

ي  عراقية اني   بيداء أحمد عبود أحمد 327
ي  عالج االسنان التحفظ 

 العالج التحفظ 

ي  ذكر ياش عبد الرحمن ياسي   حمادي 328
 
 صناعة االسنان صناعة االسنان عراق

عبد المنعم دمحم مهديسارة  329 ي  عراقية اني   
 
ي  طب االسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر أحمد صالح الدين محمود حنتوش 339
 
ي  عراق

ي  عالج االسنان التحفظ 
 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر أنس ميرس خلف بدوي 330
 
 صناعة االسنان صناعة االسنان عراق

دمحم امنة نافع بدر  332 ي  ذكر 
 
 علوم طب االسنان االساسية ادوية الفم واالسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   سج  محمود دمحم أحمد 333

ي  عراقية اني   داليا خالد أحمد عبو 334
ي  عالج االسنان التحفظ 

 عالج االسنان التحفظ 

أهللعمار دمحم رجب عبد  335 ي  ذكر 
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر مناف علي حسي   حمود 336
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر  أحمد ياسي   اسماعيل حميد 337
 
 صناعة االسنان صناعة االسنان عراق

ي  ذكر  دمحم حازم قاسم يحي   338
 
ي  عراق

ي  عالج االسنان التحفظ 
 العالج التحفظ 

ي  ذكر أحمد غسان يونس حميد 339
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 علوم طب االسنان االساسية ادوية الفم واالسنان عراقية اني   شهد سعد أهلل عزيز سلو 349

ي  عراقية اني   زهراء عبد الغفور أحمد يونس 340
ي  عالج االسنان التحفظ 

 العالج التحفظ 

ي  ذكر أحمد عبدالرزاق أحمد معىمي  342
 
 صناعة االسنان صناعة االسنان عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   دينا اسماعيل بكتش سليمان 343

ي طب  عراقية اني   مها أحمد حسي   عطا هللا 344
 
االسنان الوقاث ي  

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر عمر أمي  دمحم نجم 345
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  عراقية اني   علياء جمال عبد الواحد جرجيس 346
 
ي  طب االسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

عبد القادر عبد اللطيفصفا وليد  347 ي  عراقية اني   
ي  عالج االسنان التحفظ 

 العالج التحفظ 

ي  عراقية اني   سارة احسان صالح 348
ي  عالج االسنان التحفظ 

 العالج التحفظ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / ماجستي    خريج 

 

 

ي  الدراسات العليا / شهادة الماجستي  خريج   

ي  ت
 
 الفرع المانح للشهادة تخصص الشهادة الجنسية الجنس االسم الثالث

ي  عراقية اني   زينة سمي  ابراهيم 349
 
ي  طب االسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

شهاب غادة عبد الغفور مراد  359  جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   

ي حسي    350 ي  ذكر أحمد هاتف ناج 
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   زينة سعدي دمحم امي   حسي    352

ي  عراقية اني   فادية عبد دمحم مطرود 353
 
ي  طب االسنان الوقاث

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  354  علي حاج 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   جنينة حسي  

والوجه والفكي   جراحة الفم  جراحة الفم والوجه والفكي    عراقية اني   ذكرى محمود رشيد علي  355  

 

 

 

 2922-7-39أخر تحديث 


