
 الجامعة المستنصرية

 كلية طب األسنان

 )الدور األول( 2016-2015تسلسل خريجي العام الدراسي 

 المعدل األسم  ت المعدل األسم ت
 72.652 حنان جبر عسكر 33 86.805 علي ناهض عباس 1

 72.490 احسان صباح جواد 34 84.795 مريم سلمان حسين 2

 72.023 يراسراء كاظم خض 35 83.749 هبة احمد كاظم 3

 71.963 زهراء علي هندي 36 83.606 اروى صفاء احمد 4

 71.916 بلسم هيثم جاسم 37 82.870 عال علي محمود 5

 71.837 هند حامد عبد محمد 38 82.649 بتول اياد صادق 6

 71.743 زينب صفاء شوكت 39 82.462 مينا حسن عبد القادر 7

 71.621 لمانرنين خضير س 40 82.455 احمد عبود مالك 8

 71.450 مصطفى مهند اسماعيل 41 81.854 فرح غسان ايوب 9

 71.386 محمد عبد الهادي محمد 42 80.709 عمر مثنى فهران 10

 71.376 رحاب علي نعمة 43 80.596 اركان حسن علي 11

 70.911 رغد عامر عصام 44 79.474 ايات محمد حسين 12

 70.894 ليل محموداحمد خ 45 78.819 مريم اياد صادق 13

 70.530 عبدالقادر عبدالوهاب مالذ 46 77.921 سيف عامر مهدي 14

 70.491 نرمين نوري محمد 47 77.874 االمين ياسين ضاحي 15

 70.227 خالدة حسين هوشان 48 76.731 مها هادي زبار 16

 70.148 ميس عبدالكريم عبدالرحمن 49 76.388 عمر احمد بدر 17

 70.059 اسراء عدنان طارق 50 76.209 اديمحمد حسن ه 18

 69.844 رند ماجد ناصر 51 75.745 فرح محمود محمد 19

 69.604 عادل راضي حايف 52 75.677 فاطمة عبد عداي 20

 69.536 نور نصيف جاسم 53 75.429 زينب برهان احمد 21

 69.457 رسل حسين علي 54 75.208 ودق نور الدين حسين 22

 69.295 قمر عدي محمد 55 75.113 نعيم االء محمد 23

 69.272 سارة سلمان حسن 56 75.087 سالي كاظم علي 24

 69.222 احمد رمزي محمد 57 74.457 احمد حسن قاسم 25

 69.035 سحر وليد رشيد 58 74.432 زهراء صالح وهاب 26

 69.018 اسراء حميد حسن 59 73.656 لينة عبد الكاظم سلمان 27

 68.968 حوراء جعفر شندي 60 73.535 د السالم عزيزسارة عب 28

 68.921 هدى وقاص سعدي 61 73.472 سالي هاشم حكمت 29

 68.714 دعاء طاهر محمد 62 73.250 ظالل سامر اكرم 30

 68.691 جوان محسن علي 63 73.202 ابرار عبد الحسن مزهر 31

 68.638 االء جمال محمد 64 72.865 حيدر قاسم خزعل 32
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 64.497 نور لؤي عبد العزيز 95 68.430 غفران إبراهيم محمد 65

 64.482 نور عبد الكريم جبار 96 68.419 بكر احمد محمد 66

 64.187 فاطمة محمد صبيح 97 68.221 محمد جاسم محمد 67

 63.965 نور احمد نافع 98 68.171 نور شاكر ابو الليل 68

 63.900 نور جمال ياسين 99 68.052 سارة عبد الكريم حسين 69

 63.741 سالي خليل احمد 100 68.000 وسام عبد الكريم محمود 70

 63.350 اسماء راشد حسن 101 67.939 سيف عامر عباس 71

 63.094 علي سالم جاسب 102 67.727 خليل إبراهيم شهد 72

 63.029 محمد اكرم عطية 103 67.229 زينة عبد الرزاق حمد 73

 62.880 هالة مصطفى فؤاد 104 67.179 إبراهيم عطوان جلود 74

 62.420 نور عدنان داوود 105 67.117 ضحى احمد صالح 75

 62.009 محمود اية شامل 106 67.116 محمد انور محمد توفيق 76

 61.841 عذراء مجيد عبدالرضا 107 66.897 بسمة عبد هللا حسين 77

 61.286 اسراء سعد عبيد 108 66.778 غفران نصيف جاسم 78

 61.252 سما يحيى ناصر 109 66.764 هبة محمد رحيم 79

 61.153 كاظم حسين مهدي 110 66.733 هنادي معد عبد العزيز 80

 61.019 عبير عبدالرزاق قيطاس 111 66.646 مصطفى محمد جهاد 81

 60.900 منى سلمان جمعة 112 66.384 نورس ياسين مركب 82

 60.745 عصام عبدالقادر عبدالحسين 113 66.239 محمد وليد سعدي 83

 60.655 االء علي هادي 114 66.075 سارة ناضر عاصم 84

 60.619 علي حلمي عباس 115 65.882 رهام عرفان خلف 85

 60.392 رند عصام احمد 116 65.877 عالء زامل حسين 86

 59.926 نور محمد عبداالمير 117 65.656 حيدر حامد ماهود 87

 59.786 سارة سمير خضر 118 65.569 زينب عربي احمد 88

 59.116 سارة عصام جليل 119 65.312 زهراء ماجد جاسم 89

 57.182 راية كنعان طاه 120 65.114 ياسر مازن عدنان 90

 56.656 ريام رحمن حسين 121 65.089 االء فائز عبد هللا 91

 56.237 حنين جودت محمد 122 64.874 احمد عالء الدين عباس 92

 55.600 احسان علي جواد 123 64.830 هدير رماح نعمت 93

    64.498 علي حسين جالل 94

 

 

 


