
Tikrit University College of Dentistry

cden.tu.edu.iq

العملي اسم الطالبت
5% 

النظري 
10% 

الفصل 
االول 
15%

3.2569.25االء جمیل عطیھ صلفیج الشمري1

42.56.5االء صالح عبد الرزاق دلف البیاتي2

4.5610.5إبراھیم خلیل علي خالد الجبوري3

5914ابراھیم علي ابراھیم علي المفرجي4

15.56.5احمد حسن زكي حسن مال علي5

44احمد خلیل إبراھیم خلیف الجبوري6

3.55.59احمد طھ عزاوي طھ الخفاجي7

43.57.5احمد غسان عبد الرزاق محمد علي 8

5611احمد یوسف خلیل إبراھیم اجودي9

53.58.5أسامة خالص محیسن فلیح القیسي10

امنھ رغید عبد الغني سلیمان 11
2.75-2.75الدلیمي

3.7525.75انس جبار طرفة ھیالن العباسي12

459اوس سلمان محمد حسین العزاوي13

2.568.5ایة إبراھیم احمد براخاص الجاف14

-ایة عمار صالح سلیمان الطائي15

5510ایالف عماد فاضل جواد العاصي16

3.7558.75ایمان صبحي محمد ذنون البدراني17

44.58.5برجس علي ابراھیم موسى العبیدي18

4.54.5تبارك فاروق ناصر علیوي19

4.56.511ثائر احمد حسین سلیم القیسي20

جنان عبد الكریم محمد علوان 21
3.2569.25الكروي

4.5610.5جوالن عامر احمد جاسم العزاوي22

42.56.5حسن احمد نذیر ذنون العبادي23

33حسین جلیل طاھر محمد الجلیلي24

2.55.58حسین علي سالم علي عبدهللا25

4.55.510حوراء فاضل عبدهللا مسعود الزیدي26
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3.2558.25خلف احمد عبد داود الجبوري27

4.5812.5دعاء ھادي حسین علي التمیمي28

4.255.59.75دالل محمود طارق ذنون العبیدي29

دینا رعد عبد الرزاق حمدان 30
4.55.510العبیدي

268رسل رعد عالوي محمد العبید31

3.54.58رفل حیدر لفتھ علي الجبوري32

4.25610.25رفل سعدون احمد خلف العیساوي33

5611رندة حمید خالد حسن الكروي34

4812رنده ستار رشید یاس الخزرجي35

4.526.5رواء احمد رشید ظفیر الصالحي36

5611رؤى ولید خالد ضاحي الدوري37

3.547.5ریام سعدون كامل سعدون الشمري38

45.59.5ریام نبیل رجب لطیف39

زھراء عبد الرضا جبر ساجت 40
46.510.5القریش

1.54.56زید حارث مثنى یحیى البزاز41

5611زینب ایاد حسن عثمان البیاتي42

459زینب عباس نعمة ناصر العارضي43

-زینب علي شھاب احمد الحدیدي44

4.56.511زینب عمار یاسر سلطان الزیدي45

3.254.57.75زینب عمر یوسف یونس الھاشمي46

2.546.5زینة كنعان محمد مھدي الطائي47

55.510.5زینھ مناع احمد مصلح العزاوي48

3.75811.75سجاد قاسم حسین محمد الالمي49

4.5610.5سجى اكرام مداو علي الدلیمي50

سجى باسم محمد علي عبدهللا 51
4.5610.5الطیار

2.557.5سعد عبد خمیس حسین الغریري52

4.537.5سكینھ مكي محمد حسین الدلیمي53

2.7546.75سمیھ باسم مزھر حبیب البیاتي54
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4.75711.75سناء مھدي حسین ھادي المجمعي55

2.7568.75سیف الدین علي احمد علي العبیدي56

3710سیف طالب عباس عبد السعداوي57

-شاكر محمد ناصر حسین الجبوري58

5510شھد ایاد ذیاب جاسم الھرمزي59

3.547.5شھد زیاد شحاذة حسین المكدمي60

53.58.5شھد علي برھان احمد الرفاعي61

55.510.5شھد ولید ابراھیم علوان البیاتي62

358شھلھ جمال حسن حسون العبیدي64

358صادق علي كاظم عواد العارضي65

3.755.59.25صالح ابراھیم بكر حسن البیاتي66

صفیھ محمود مشاري جمعھ 67
4.5610.5الجمیلي

2.752.55.25ضحى صدام خلف علوان الخالصي68

ضحى مزاحم شحاذة مضحي 69
4.5610.5الجواري

3811عباس فضل كامل منكاش الفرحاني70

3.7558.75عباس نبیل ھادي عزیز المنصوري71

عبد الرحمن محسن علي احمد 72
55.510.5الجنابي

3.256.59.75عبدالسالم عبدالقادر عبدالرحمن  73

5510عبدالكریم سمیط محمود عبدهللا74

-عبدهللا اكرم حمدي قاسم الصمیدعي75

عبدهللا رافع إبراھیم عبدهللا 76
24.56.5الحمداني

4.50.55عبیر سالم یونس محمد الصائغ77

عثمان علي محمود موسى 78
2.7557.75الجبوري

549عزالدین محمود علي حسین79

4.755.510.25علي یشار رفیق توفیق80

55.510.5علیھ عیاد حمود عبدهللا الدوسري81
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عمار محمد عزیز جرجیس 82
4.559.5السنجري

2.7546.75عمر عبدالكریم احمد عبدهللا83

3.7558.75غسان فالح حسن مالش اللھیبي84

257غسق ناظم صندل عبداللطیف 85

غفران عماد علي محمود ال عمر 86
55.510.5اغا

44.58.5فاطمة زیدان خلف عبد الحدیثي87

4.559.5فاطمة طالل احمد فخري المفرجي88

54.59.5فاطمة عباس إبراھیم محمد البیاتي89

3.5912.5فاطمھ عباس صكبان علي العابدي90

فاطمھ عدنان عباس احمد 91
33.56.5الھاموندي

1.2567.25فخریھ احمد محمود احمد الجبوري92

فیصل سلیمان معیوف حسن 93
4.537.5الشمري

54.59.5كوثر ھیثم باسم محمد السعدي94

5510كیھان مصطفى حسین عباس متم95

3.55.59مازن كریم حمود سلطان العبودي96

2.546.5ماھرة مازن سعدهللا حمود الحمادة97

5712محمد حسن بطاح بریج الجبري98

3.75-3.75محمد عیدان مجبل جھلول الشریفي99

3.569.5محمد فاروق داود خضیر100

3.5811.5محمد قیس حسین محمد الكرخي101

-محمد كاظم خضیر كاظم المشھداني102

45.59.5محمد یونس عبد الكریم مصطفى 103

3.754.58.25مرتضى كشاش عبدالكاظم علوان 104

43.57.5مروه علي الیح علوان المكدمي105

36.59.5مصطفى احمد رزوقي ویس الدوري106

34.57.5مصطفى جمعة عسكر واحد البیاتي107

3.569.5مصطفى غازي جمعة نجم108
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45.59.5مصطفى كمال شاكر محمود الربیعي109

4.526.5مصطفى نبیل عبد القادر احمد 110

4.548.5مالك فاضل جاسم محمد البیاتي111

-مھند ھیثم معمر مجید العبیدي112

3.569.5میرفت حسن علي عبد الحاج جوید113

4.7559.75نبأ ھالل شبیب جعاطة الجبوري114

55.510.5نضال جاسم علوان عبدهللا115

3.7558.75نور مشعل جبر عبدهللا الجواري116

55.510.5نور معن حسن عبدهللا الماجد117

35.58.5نور یعرب یحیى الیاس القواطجي118

5611ھدى حسین علي حسین الربیعي119

4.57.512ھدى عبد الباري عبد الواحد لطیف 120

3.55.59ھدى عبد الناصر عبد الموجود داود121

45.59.5ھدیل عادل رشید مھدي العزاوي122

4.55.510ھدیل عدي نوري زغیر المنصوري123

459ھمام حقي اسماعیل عطیة التمیمي124

45.59.5ھنا ھالل عدنان ذنون العطار125

4.559.5یعقوب مانع صالح محیمید الجبوري126

یوسف سامي مجبل صالح 127
4.54.59المشھداني

-یوسف نصار حسین احمد128

یونس شامل محمد فوزي حسن 129
35.58.5الطائي

1.51.5محمد عثمان نوار ھاشم130


