
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصباحية -الدراسة :      طب وجراحة الفم والاسنان  -طــب ألاسنــان         القسم : -الكلية :        البصـــرة -الجامعة :         
 

 (والثاني  ألاول الدور الدمج )  0202-0202للعام الدراس ي  ألاسنانمنح درجة البكالوريوس لخريجي كلية طب                       

 تعلمنا هدفنا  اسم دورة التخرج :                    

ل
س
سل

الت
 

 االسم الرباعي واللقب
معدل 

 التخرج
 المالحظات الدور التسلسل

  االول 1 91.239 فاطمة كاظم محسن صديج خفاجي 1

  االول 2 87.447 انسام احمد عبدالكريم إبراهيم الشامي 2

  االول 3 85.2995 علي مهدي فرج طلب  3

  االول 4 85.1442 هنادي حافظ عبد الزهرة خمام المنتش 4

  االول 5 85.096 ياسر وصفي سالم الزم المزيرعاوي 5

  االول 6 84.9684 نور الهدى علي عبود جخيور المياحي 6

  االول 7 84.7593 هبة محسن جاسب صالح الصبيح 7

  االول 8 84.6256 مناف عبدالحسين محسن عبد هللا البخيت 8

  االول 9 84.4269 نور الهدى قصي حسن عباس تميمي 9

  االول 11 84.385 سجاد علي عبود شريف الحريشي 11

  االول 11 84.3603 مريم كريم سدخان مزبان الزيداوي 11

  االول 12 83.8649 نبا جميل محمد حسين حمادي 12

  االول 13 83.777 حسن حمود عجيل حمود العبادي 13

  االول 14 83.71 زين العابدين فرج عبود قاسم العيداني 14

  االول 15 83.5684 فاطمة عاطف جاسم محمد العيسى 15

  االول 16 83.3962 منتظر سالم عبد الحسين حمد الحساوي 16

  الثاني 17 83.161 زمن جبار حسين صالح الشويلي 17

  الثاني 18 82.948 امنه محمود محمد علي هادي 18

  االول 19 82.588 اية كاظم عبد الرضا ساجت االعكدة 19

  االول 21 82.4732 فاطمة احمد كريم علي الشاهين 21

  االول 21 82.3786 محمد هاشم عاشور عبيد المجيدي 21

  االول 22 82.0351 هاجر طاهر عبد الحسين فهد الكطراني 22

  االول 23 81.9288 مرفت عبدعلي كاظم أيوب القريشي 23

  االول 24 81.8077 زمزم قيصر غالي احمد العيادة 24

  االول 25 81.1089 شهد عبد اللطيف امين عبدهللا العيداني 25

  االول 26 80.9263 طارق عمار عطية طالل العبادة 26

  االول 27 80.8801 رواء كريم راضي حسن 27

  االول 28 80.7253 اسراء ماجد حمدي صالح الحجاج 28

  االول 29 80.644 اكرم هاني عبد الكريم منصور العلي 29

  االول 31 80.458 وليد خالد وليم مايكل فارنر 31

  االول 31 80.3826 محمدحسين سعدون هشام علي السعدون 31

  االول 32 80.1404 زهراء عامر يعقوب حسين العيداني 32

  االول 33 80.1304 صبا عبد المهدي هاشم عبدالحسن الحلو 33

  االول 34 80.0454 ابتهال رعد شاوي موسى البزوني 34

  االول 35 79.8939 مصطفى سمير سامي علوان الزبيدي 35

  االول 36 79.767 فاطمة وفي جري جارهللا الشاوي 36

  االول 37 79.7538 منتهى مازن هواز عبد الرضا الهواز 37

  االول 38 79.6757 شهد طارق مطرود عبدهللا العامري 38

  االول 39 79.5728 فاطمة عدنان لفته موسى التميمي 39

  االول 41 79.3325 زينة رافد محمدحسن إبراهيم الربيعي 41

  االول 41 79.2745 اية عبدالمجيد حميد علي الوحيد 41

  االول 42 79.0302 مريم عبداالمير محسن جياد الكولبي 42

الفرطوسيميثم جعفر صادق رشك  43   االول 43 78.6934 

  االول 44 78.6643 مريم عبدهللا غضبان علي الحياتي 44

  االول 45 78.6115 ابرار مجتبى طارق محمد الديراوي 45

  االول 46 78.3923 ياسر حسام عبدهللا جاسم الشاطي 46

  االول 47 78.3065 فاطمة عبدالرضا لعيبي جالي حمد 47

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة : صباحية   طب وجراحة الفم والاسنان -القسم :     ب الاسنان  طـ -الكلية :       البصـــرة -الجامعة :         
 

 (والثاني ألاول الدور الدمج )  0202-0202للعام الدراس ي  ألاسنانمنح درجة البكالوريوس لخريجي كلية طب                   

 تعلمنا هدفنا اسم دورة التخرج :                   

سل
سل

الت
 

 المالحظات الدور التسلسل معدل التخرج االسم الرباعي واللقب

  االول 48 78.2843 روان موسى عيسى موسى العبدهللا 48

  االول 49 78.207 سارة عمار نعمة صافي المظفر 49

  االول 51 78.2006 مريم مصطفى كاظم حالوب الماجدي 51

  االول 51 78.1174 يوسف ياسين كشكول عبدالرضا السواد 51

  االول 52 78.1047 بتول عباس يعقوب جاسم  52

  االول 53 78.0479 مريم احمد شريف عبيد  53

  االول 54 78.0442 غادة ثائر عبد العزيزعبدالرزاق المحفوظ 54

  االول 55 77.9045 ايات حسين علي فاضل الحمد 55

  االول 56 77.6801 عمار احمد عبدهللا فالح العبدهللا 56

  االول 57 77.5993 ياسمين عبدهللا عبداالمير حسين الحيوي 57

  االول 58 77.4332 كرار عبدالهادي مجيد مرهج 58

  االول 59 77.4187 ايمان يوسف جاسم عبدهللا الراشد 59

  االول 61 77.3252 زهراء راضي عبدالشيخ نعمة الكشيش 61

  االول 61 77.2183 زهراء عبد المطلب عبدالرزاق سلطان سنيسل 61

  االول 62 76.9383 حوراء عبدالرحمن تعبان الزم 62

  االول 63 76.8878 تقى حسن علي حسين 63

  االول 64 76.8758 اثيب رسول صيوان مرسول االسدي 64

  االول 65 76.7368 رسل حسن عثمان حسن الجلبي 65

  االول 66 76.5469 زاهرة موسى جعفر حسين الموسوي 66

  االول 67 76.3995 مريم عبدالكريم يوسف مهدي الجزائري 67

  االول 68 76.2968 فاطمة بالسم محمد صالح البوسويلم 68

  االول 69 76.2608 رابعه صفاء احمد يوسف 69

انفال باسم شهيب احمد الراضي 71   االول 71 76.2197 

  االول 71 76.1344 مصطفى مسلم عبد العزيز فيصل الصالحي 71

  االول 72 76.0462 زهراء فاضل حسين غريدل المطرود 72

  االول 73 76.062 تقى كاظم دشر عواد الحسيناوي 73

  االول 74 75.9672 بنت الهدى عالء شاكر جاسم االحمد 74

  االول 75 75.9655 علي سلمان داود مشلح العويلي 75

  االول 76 75.8956 عبدالكريم محمود عبد الكريم محمود الوهاب 76

اساور عباس فاضل زنيد الالمي 77   االول 77 75.8211 

  االول 78 75.7702 مريم اكرم رشيد دهام ال رفاس 78

  االول 79 75.752 زهراء عالء عبد الصاحب محمد البومحمد 79

  االول 81 75.5402 زينب عادل راضي ثاني  81

  االول 81 75.3853 مريم ماجد عبدالشهيد عبدهللا الكعيد 81

  االول 82 75.1006 جعفر محمد هليل علك البزوني 82

  االول 83 75.0617 هدى صباح نوري عاتي المشكوري 83

  االول 84 74.9218 نادين يوسف حسين عبدالشاه الجبوري 84

  االول 85 74.6723 رقية خضير عباس علي  85

  االول 86 74.4423 رسل ضياء إبراهيم حسن الموسوي 86

  االول 87 74.2247 فاطمة عالء عبدالخالق طالب الحواني 87

  االول 88 74.188 محمد عبدالكريم عبدالسالم عبدالكريم الرضا 88

  االول 89 74.1321 طه ياسين عيسى ياسين العيسى 89

  االول 91 73.875 ديانا هاشم حسين عويد البومشيح 91

  االول 91 73.8653 رفل علي محمدجواد صنكور المنصوري 91

زايرخلف رسل احمد فاضل جاسم 92   االول 92 73.7909 

العطوان ليلى عادل عبدالزهره عزيز 93   االول 93 73.5109 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  طب وجراحة الفم والاسنان    الدراسة : صباحية  -طــب ألاسنــان     القسم : -الكلية :البصـــرة      -: الجامعة     
 

 (والثاني  ألاول الدور الدمج )  0202-0202للعام الدراس ي  ألاسنانمنح درجة البكالوريوس لخريجي كلية طب                

 تعلمنا هدفنا اسم دورة التخرج :               

سل
سل

الت
 

 االسم الرباعي واللقب
معدل 
 التخرج

 المالحظات الدور التسلسل

  االول 49 73.0822 حسين طلعت عبدالمهيمن  94

  االول 49 73.0785 علي منتصر محمد ظاهر الطاهر 95

  االول 49 73.0767 نور رياض عبدالجبار احمد العظيم 96

  االول 49 72.8408 عال ترفيع ياسر طعمه االسدي 97

  االول 49 72.6713 عبدالرضا عبدالحسين برغش عبدعلي المشرف 98

  االول 44 72.494 احمد كريم عبدالسادة عبد  احمد الميرطه 99

  االول 011 72.4923 علي سرحان خليف علي  111

  االول 010 72.4596 عبدالعزيز خالد نظيم جعفر المير 111

  االول 011 72.3867 عمر احمد فالح ربيع الناصر 112

  االول 011 72.3455 ايه حسين علي عبود الخفاجي 113

  االول 019 72.2993 فراس خالد شريدة جاسم المحمد 114

  االول 019 72.258 ام البنين صالح هادي حمزة داغي 115

  االول 019 71.9287 عبدهللا عبدالعباس حسين تقي المالكي 116

  االول 019 71.8891 نور لؤي محمد عبدالمحسن الشريدة 117

  االول 019 71.8114 استبرق صبيح نعيم عبدعلي المرياني 118

  االول 014 71.5437 دينا عادل جوالن صالل الموحي 119

  االول 001 71.5069 زهراء زيد حميد محسن العائد 111

هاشم فاضل غانم الربيعة عبدهللا 111   االول 000 71.4656 

  االول 001 70.7321 منتظر كاظم عداي تركي ال ازيرج 112

  االول 001 70.6203 ايات سلمان داود مسعود المسعود 113

  االول 009 70.4829 شهد يعقوب شياع ساهي االسدي 114

  االول 009 70.3182 زينب شاكر جبار عبدالزهرة المبارك 115

  االول 009 70.2919 ميسم فريد عبد حسن التميمي 116

  االول 009 70.0195 حيدر عوده ساري عوده البوسويلم 117

  االول 009 69.9704 ساره محمدعلي عبدالرضا عفلوك السلمان 118

  االول 004 69.8959 ايه خلف جاسم محمد الدحالوي 119

  االول 011 69.793 رغد محمد حسن مكي الموسوي 121

  االول 010 69.7159 وهاد محسن جمعة نعيمة 121

  االول 011 69.3611 غدير حبيب عبدهللا مطر الفضل 122

  االول 011 69.2092 علي محمد حمزة عباس  123

  االول 019 68.9777 جنات هيثم محمود ياسين 124

  االول 019 68.8998 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سعد التميمي 125

  االول 019 68.259 نسمات عباس رحيم لفته المنصوري 126

  الثاني 019 67.882 علي حسن شنته حسان العيداني 127

  الثاني 019 67.881 نورالهدى عماد جواد خالد المبادر 128

  الثاني 014 66.065 زهراء نجم عبدهللا حسن العباس 129

 

 

 


