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قسم طب االسنان
اسم الطالب
ابرار عالء يوسف
احمد جواد فيصل
احمد حميد كريم
محمد اسعد جبار
احمد علي سلمان جاسم
احمد كريم قاسم
احمد موحان حربي
احمد نعيم عليوي
اديان علي حسين
اسراء فاضل حمد
اطالل فالح عربيد خلف
الزهراء عكار مهدي
امير راضي محمد سلمان
امير شهيد جمعة
امنية حاتم كريم
ان كاظم سالم رحمان
باقر محمد خضر
براء ستار عبد الجبار
بنين عماد عطوان شكوري
تأويل اسعد عبد الرضا
تبارك غسان محيسن
تقى غازي خاجي
جمانه محمد عبود
حسام جالل ضاحي علي
حسن طالب فريح
حسن عبد الرضا عبد
حسن محمد دبعون
حسنين جمعة محمد
حسين علي حسين
حسن علي عبد الحميد
حسين علي كامل
حسين علي ناصر
حسين مرتضى ثجيل
حيدر علي جليل
حيدر وسام سالم عبد العزيز
خضير كريم بناوي
دعاء احمد حسين قاسم
دنيا بشار رحيمه
رانيا صبري حسن
رباب حميد ابراهيم عبد الكاظم

الصباحية
المرحلة االولى /
اسم الطالب
ت
سجى كامل غالي
68
سحر وليد حسين
69
سمر حميد خليل
70
شكران صادق ابراهيم
71
شمس حسام جبار
72
شهد عباس فاضل
73
شهد عصام جواد
74
صبا سعدون كطفان
75
صبا عبد االله حسين
76
صفا ساهي كريم
77
ضحى عذاب صوان
78
ضي باسم هادي علي
79
ظفر رحيم عبد علي فرحان
80
عباس علي حسين
81
عبدهللا حسين داخل
82
عبدهللا صالح سليم
83
عذراء سالم جابر حسين
84
علي عباس فاضل
85
علي محمد فليح
86
عيسى حسن عيسى
87
فاخر ستار كاظم
88
فاطمة حسون فرحان
89
فاطمة حسين خصاف
90
فاطمة حسين عبد خضير
91
رقيه ايسر عبد الرزاق
92
فدك عباس معيون
93
فالح حسن محمد
94
كرار رزاق عبيد
95
كرار عبد المطلب محمد
96
كرار فاضل جواد راضي
97
منى علي طعمة
98
محمد حامد عبد الرحمن
99
محمد حسن محمد
100
محمد عالء فليح
101
محمد قاسم كاظم
102
محمد كريم حبيب
103
مريم ابراهيم مجيد
104
مريم حازم كيمي
105
مريم عالء عبد الحسين
106
مصطفى رياض مفتن
107
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رتاج كريم شاكر
رضا كريم عبد اللة
رفل صفاء اكرم
رقيه صبحي فرحان نجم
رونق ابراهيم هادي سلمان
زمزم نديم صبري
زهراء جاسم محمد
زهراء حبيب سعدون
زهراء حسن حمزة
زهراء حيدر صالح
زهراء سعد ثجيل عبد
زهراء عالء جباري
زهراء علي اكشيش
زهراءماهر داود
زهراء قاسم جبار
زهراء قيس حسين
زهراء كريم راضي جبر
زيد علي فائز عبد الكريم
زين العابدين حسن جاسم
زينب الحوراء سالم راضي
زينب سعد سفاح
زينب سليم جواد حمزة
زينب عماد كريس
عباس ماجد محمد
سارة راضي ثامر
سجاد حسن فالح
سجاد علي عبد العباس
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مصطفى عبد الرحمن شهيد
مصطفى علي محسن
مقتدى عبد المنعم شريف
مالك ستار غافل
مالك كريم سالم
منار جاسم مراد
منتظر عائد كاظم سلمان
حسين داخل مدلي
موده علي سلمان
مؤمل هادي عبد هللا
ميثم رحم حسين
نبأ كاظم حسن خلف
نرجس ستار عامر زغير
نور الهدى ماجد كاظم
نور علي كامل
هدى طالب ناموس
هشام محمود تفاح
هيا عباس عيسى
وجدان شاكر سالم حسون
ودق محمد مناحي
ياسر عامر حميد كاظم
يقين عبد علي حسين
ضرغام محمود تفاح
كلستان عادل بشير
مهل ضياء ساجت
فرح كاظم خليف
اروى مقداد محمد

