
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / دكتوراه  خريج 

ي الدراسات العليا / شهاد  الدكتوراه ةخريج 

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

ي  ذكر يونس دمحم سعيد 1
 
ي األطفال والتقويم وطب  تقويم األسنان عراق

 
 األسنان الوقاث

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية انث   مكارم دمحم عبد الكريم 2

ي  ذكر دمحم صالح سليمان 3
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  انث   شهرزاد سامي سعيد 4
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر ريان سالم حامد 5
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  ذكر زيد برهان سعيد 6
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  تقويم األسنان العراقية انث   نعم فخري ياسي    7
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  تقويم األسنان العراقية انث   ندى دمحم سعيد 8
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  تقويم األسنان العراقية انث   أفراح خزعل شهاب 9
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر عمار خالد جمال الدين 10
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي عالج  معالجة األسنان العراقية انث   سوسن حميد أحمد 11
 االسنان التحفظ 

ي  تقويم األسنان العراقية انث   األء داؤد محمود 12
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  تقويم األسنان العراقية انث   نعم رياض سليم 13
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر علي مؤيد رشيد 14
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية انث   ايناس عزيز دمحم جواد 15

ي  ذكر أحمد عاصم سعيد 16
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

 صناعة األسنان صناعة األسنان العراقية انث   منار نزار يحث  نزهت 17

ي  ذكر مصطف  معاذ حامد 18
 
ي األطفال والتقويم وطب  تقويم األسنان عراق

 
 األسنان الوقاث

ي  ذكر زيد سالم توفيق 19
 
ي  تقويم األسنان عراق

 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي محسن خليف 20
 
ي  ذكر هاث

 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان العراقية انث   رند شاكر محمود 21

 العلوم األساسية أدوية الفم واألسنان العراقية انث   فيحاء أزهر مجي الدين 22

 العلوم األساسية أدوية الفم واألسنان العراقية انث   مها طالل فتاح 23

ي  ذكر معت   غازي سعد أهلل 24
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

 

 

 



 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

ي الدراسات العليا / دكتوراه  خريج 

 

ي الدراسات العليا / شهاد  الدكتوراه ةخريج 

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

 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    العراقية انث   وفاء خليل عبد 25

ي  ذكر نوفل عبد المالك زكريا 26
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  ذكر عبد الحميد ناطق حامد 27
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    جراحة الفم والوجه والفكي    عراق

ي  طب األطفال العراقية انث   بيداء علي عثمان 28
 
 األطفال والتقويم وطب األسنان الوقاث

ي  ذكر نزار غانم جميل 29
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    أشعة األسنان عراق

ي  ذكر علي ادريس حامد 30
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    والفكي   جراحة الفم والوجه  عراق

ي  ذكر عماد فرحان ادريس 31
 
 جراحة الفم والوجه والفكي    معالجة األسنان عراق

 العلوم األساسية أحياء مجهرية فموية العراقية انث   سهاد موفق حمدون 32

ي  العراقية انث   ريا جاسم دمحم 33
 
ي األطفال والتقويم وطب األسنان  طب األسنان الوقاث

 
 الوقاث

ي  ذكر رأفت جاسم دمحم حسن 34
 
 العلوم األساسية أحياء مجهرية فموية عراق

ف سالم قاسم سليمان 35 ي  ذكر أشر
 
ي  معالجة األسنان عراق

 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة األسنان العراقية انث   مها أنور حسي   دمحم 36
 عالج االسنان التحفظ 

ي  معالجة األسنان العراقية انث   نادية حميد حسن سليمان 37
 عالج االسنان التحفظ 

 العلوم األساسية أدوية الفم واألسنان العراقية انث   بنان نبيل أحمد جرجيس 83

 العلوم األساسية أحياء مجهرية فموية العراقية انث   هبة فائز بشت  دمحم 83

ي  ذكر علي صالح خزعل دمحم 04
 
 صناعة األسنان صناعة األسنان عراق

ي  ذكر غياث عبد الباري دمحم شيت 04
 
وجراحة ماحول االسنانأمراض  عراق  جراحة الفم والوجه والفكي    

ي  ذكر دمحم مؤيد سعدون 04
 
 صناعة األسنان فلسفة علوم طب االسنان عراق

 صناعة األسنان فلسفة علوم طب االسنان عراقية أنث   ندى زهت  دمحم 08

 صناعة االسنان فلسفة علوم طب االسنان عراقية  انث   لىم مظفر انور 00

ي  ذكر  حكم هشام صباح فخري 04
 
ي  فلسفة علوم طب االسنان  عراق

 
 االطفال والتقويم وطب االسنان الوقاث

ي  فلسفة علوم طب االسنان عراقية انث   رغد عدنان رشيد صالح 04
 العالج التحفظ 

 

 

 4444-7-84اخر تحديث 


