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اَية فرات طارق علوان

DE19.001

ااَلء إبراهيم عبدالخضرعواد

DE18.001

دانيه عدي قاسم عبدالمنعم

DE19.013

حيدر الكرار محمد مصلح 

DE18.013

عمر عواد علوان عبدهللا

DE18.026

هند لبيب يوسف عبدالرزاق 

DE18.039

اَية قاسم قحطان جميل

DE19.002

اَمنة مضر حسن محمد 

DE18.002

دعاء نذير عبدالواحد حلو

DE19.014

داليا ياسر فاضل عبدهللا

DE18.014

فاطمة عبد المنعم سلمان 

DE18.027

ياسر عدنان غازي عبد هللا 

DE18.040

الحسن ياسين سعد محمد

DE19.003

أسامة سعدي شاكر محمود

DE18.003

رقية عبدالمنعم سلمان مدلول

DE19.015

دينا خالد كامل رزيج

DE18.015

قصي رمضان عبدهللا

DE18.028

يوسف هيثم نعمان عبدالغني

DE18.041

أبرار رعد شالل سعيد

DE19.004

أسماء صالح مهدي عبدهللا 

DE18.004

ريما هيثم شاكر محمود

DE19.016

رسل بشار حمزة ناجي 

DE18.016

محمد عمار زهير اسماعيل

DE18.029

أحمد صالح شعالن مسلط

DE19.006

أفنان علي ياسين نويديس

DE18.005

زبيدة زياد رشيد محمد

DE19.017

رشيد بسام رشيد مهدي

DE18.017

مرتضى احمد مهدي عبود

DE18.030

أحمد عمر عارف دريب

DE19.007

بتول كريم اسماعيل جاسم

DE18.006

ساره مزهر  علي عباس

DE19.018

زهراء برهان عبد العظيم 

DE18.018

مرتضى عالء جبر عبد الحسن

DE18.031

تقى ناجح ثامر سعود

DE19.008

تبارك علي كريم جبار

DE18.007

عبدالرحمن وليد مطر حمد

DE19.020

زهراء رائد جاسم محمد 

DE18.019

مصطفى محمد رضا محمد

DE18.032

تيا محمد ستار حسين

DE19.009

حرير علي حامد عباس

DE18.008

عبدالمؤمن باسم مزهر عبيد

DE19.021

زهراء فاضل عباس هادي

DE18.020

ميعاد محمد سلمان منصور

DE18.033

جراح عادل حسين علي

DE19.010

حسن خليل ابراهيم عبد 

DE18.009

عبدالوهاب إبراهيم عبدالرزاق

DE19.022

سارة ابراهيم حماد غضبان

DE18.021

نور الهدى محمد شاكر محمود

DE18.034

حسن سالم حسن عبود

DE19.011

حمزة عبدالمجيد علي سلمان

DE18.010

مرتضى عالء زاير مطر

DE19.023

شمس شاكر محمود مربط 

DE18.022

نور باسم ابراهيم احمد

DE18.035

داليا وليد عبدالملك محمد

DE19.012

حوراء عبدالحسن علي شبيب

DE18.012

مريم شهاب أحمد موسى

DE19.024

عبد الرحمن طارق جاسم محمد 

DE18.023

هاجر مرشد خميس مصلح 

DE18.036

مريم عماد أحمد ياسين

DE19.025

علي محمد علي وادي

DE18.024

هاشم صالح هاشم حامد

DE18.037

دانية رؤوف أمين

DE19.026

عمار محمود محمد شكر

DE18.025

هدى عاصف حسن عبدالرزاق 

DE18.038

24

40

64

عدد طالب قسم طب االسنان المرحلة الثالثة

عدد طالب قسم طب االسنان المرحلة الرابعة

العدد الكلي              

قاعة الفرات


