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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

اًيات حسام أحمد مهدي

DE20.002

عمر عواد علوان عبدهللا

DE18.026

أحمد ماجد حاتم حماد

DE20.015

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

اَمنه أمجد عبد بحر

DE20.003

فاطمة عبد المنعم سلمان 

DE18.027

أحمد نصير عبيس عبد علي

DE20.016

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

اَيه جاسم عبد فرج

DE20.004

قصي رمضان عبدهللا

DE18.028

أسامة طالل محمد علي

DE20.018

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

اَيه محمد عبدهللا حسين

DE20.005

محمد عمار زهير اسماعيل

DE18.029

أسماء عبود عطيه عبود

DE20.019

أحمد صالح شعالن مسلط

DE19.006

أفنان علي ياسين نويديس

DE18.005

زبيدة زياد رشيد محمد

DE19.017

رشيد بسام رشيد مهدي

DE18.017

الصادق عبد المجيد عبد الغفور

DE20.006

مرتضى احمد مهدي عبود

DE18.030

أفياء جمعه محمد عوض

DE20.020

أحمد عمر عارف دريب

DE19.007

بتول كريم اسماعيل جاسم

DE18.006

ساره مزهر  علي عباس

DE19.018

زهراء برهان عبد العظيم 

DE18.018

إبراهيم حبيب إسماعيل حسين

DE20.007

مرتضى عالء جبر عبد الحسن

DE18.031

أميمه ثائر فاضل عبد هللا

DE20.021

تقى ناجح ثامر سعود

DE19.008

تبارك علي كريم جبار

DE18.007

عبدالرحمن وليد مطر حمد

DE19.020

زهراء رائد جاسم محمد 

DE18.019

إبراهيم عبدهللا محمد رومي

DE20.008

مصطفى محمد رضا محمد

DE18.032

أنس ماجد حاجم منفي

DE20.022

تيا محمد ستار حسين

DE19.009

حرير علي حامد عباس

DE18.008

عبدالمؤمن باسم مزهر عبيد

DE19.021

زهراء فاضل عباس هادي

DE18.020

إسراء عبدالرزاق أحمد عواد

DE20.009

ميعاد محمد سلمان منصور

DE18.033

أنفال عدنان ناصر حسين

DE20.023

جراح عادل حسين علي

DE19.010

حسن خليل ابراهيم عبد 

DE18.009

عبدالوهاب إبراهيم عبدالرزاق

DE19.022

سارة ابراهيم حماد غضبان

DE18.021

إيالف أحمد خليل إبراهيم

DE20.010

نور الهدى محمد شاكر محمود

DE18.034

أنوف حيدر جواد كاظم

DE20.024

حسن سالم حسن عبود

DE19.011

حمزة عبدالمجيد علي سلمان

DE18.010

مرتضى عالء زاير مطر

DE19.023

شمس شاكر محمود مربط 

DE18.022

إيمان أحمد مهدي حسن

DE20.011

نور باسم ابراهيم احمد

DE18.035

أيمن محمود حسن محمود

DE20.025

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

إيمان محمد عبد محمد

DE20.012

هاجر مرشد خميس مصلح 

DE18.036

أيوب علي طه عواد

DE20.026

مريم عماد أحمد ياسين

DE19.025

علي محمد علي وادي

DE18.024

أحالم ناصر عبيد عواد

DE20.013

هاشم صالح هاشم حامد

DE18.037

براء حيدر كامل عواد

DE20.027

دانية رؤوف أمين

DE19.026

عمار محمود محمد شكر

DE18.025

أحمد صالح حسن حسون

DE20.014

هدى عاصف حسن عبدالرزاق 

DE18.038
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براء صباح راشد جراد

DE20.028

حسن فاضل جبر سلمان

DE20.036

رسل ساجد كامل ياسين

DE20.046

زهراء علي هادي جعفر

DE20.057

ساره عدنان سامي هالل

DE20.067

سجى نوار بدري فلحي

DE20.075

حسين أياد حميد مجيد

DE20.037

رسل سلمان فاضل شبيب

DE20.047

زيد محسن حمد عبد الرزاق

DE20.059

ساره علي أحمد شهاب

DE20.068

سراج الدين طالب مخلف 

DE20.076

بروج كرامي عبدالغفور 

DE20.029

حماس أحمد علي ويس

DE20.038

رسل شاكر طه محمد

DE20.048

زين العابدين صالح عبد هللا

DE20.060

ساره عماد علي حسين

DE20.069

سرى سالم جوده مجمن

DE20.077

بنين رياح جعفر محمد

DE20.030

حنين ابراهيم عزيز 

DE20.039

رسل عبد الرزاق احمد عواد

DE20.050

زينب حسن حسين عليوي

DE20.061

سالي جمال صيهود عبد النبي

DE20.070

سرى فاضل حميد ابراهيم

DE20.078

بنين مردان عبدالحسين 

DE20.031

داليا ثائر عبدالرزاق 

DE20.040

رسل نوري عبيد طريخم

DE20.051

زينب رافع ناصر مخلف

DE20.062

سامر عبد االله ثابت محمد

DE20.071

سمر قيس رجب محمد

DE20.079

تبارك ثامر هادي شلب

DE20.032

داليا سعدون حماده علوان

DE20.041

رناد حافظ اسد حسين

DE20.052

زينب عبد الحسين زياره 

DE20.063

سامر علي جواد كاظم

DE20.072

سهى خميس علي عبيد

DE20.080

تبارك حسين عبيد مجرن

DE20.033

داليا نصير حسين خدام

DE20.042

رؤى عمار جاسب عداي

DE20.054

زينب عبد الحسين عباس 

DE20.064

سبأ فؤاد نوار اسماعيل

DE20.073

سيناء احمد صالح جاسم

DE20.081

تقى عبداألمير سعيد 

DE20.034

دانية محمد طارق إبراهيم

DE20.043

زهراء عالء عبدالحسين 

DE20.055

زينب لطيف حسن عبود

DE20.065

سجاد رائد مهدي بخيت

DE20.074

شروق اسد نوفان صيهود

DE20.082

حارث هاشم مطلوب حميد

DE20.035

ربى عبدالمهدي عبدالرضا 

DE20.044

زهراء علي محسن 

DE20.056

زينب محي الدين خلف جعفر

DE20.066

رسل جمعه خلف حمود

DE20.045
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شمس خالد لطيف مجول

DE20.083

طيبه صباح عبدهللا محمد

DE20.093

عبدهللا أحمد صفاء الدين

DE20.103

علياء محمود عبد الواحد حمد

DE20.112

فاطمة رضا تركي

DE20.121

كمال الدين يوسف فرحان 

DE20.129

شهد خالد مجيد عبدالرضا

DE20.085

طيبه عدي خلف طلفاح

DE20.095

عبدهللا عدنان عبدالرزاق

DE20.104

عمر محمد عبد حسين

DE20.113

فاطمة علي غضيب جهلول

DE20.122

كوثر جالل شليب كزار

DE20.130

شهد علي محسن نعمه

DE20.086

طيبه مناف احمد جدعان

DE20.096

عبدهللا نسيب أحمد سعيد

DE20.105

عمر نصرت عبد اللطيف 

DE20.114

فدك اسعد جاسم لعيبي

DE20.123

النا رائد عالء عبد الرضا

DE20.131

شهد لؤي صباح صادق

DE20.087

عباس خليل هاشم

DE20.174

عبير رشيد علي سلمان

DE20.106

غفران تيسير رمضان

DE20.115

فدك محمد مهدي محمد

DE20.124

لبنى محمد يحيى محسن

DE20.132

شيرين عالء عبد الحسين

DE20.088

عباس فراس عباس خليفة

DE20.097

عال محمود ابراهيم شريف

DE20.107

غفران عادل طماس احمد

DE20.116

فرح اسعد قاسم عناد

DE20.125

ماريا مؤيد حمد عبد

DE20.133

صبا رعد احمد مطر

DE20.089

عبد الرحمن مؤيد محمد صالح

DE20.098

عال نصرت عبد اللطيف

DE20.108

غفران كاظم راضي عليوي

DE20.117

فرح محمد حمود جاسم

DE20.126

محمد جبار مضعن خلف

DE20.134

ضاري إبراهيم حسين علي

DE20.090

عبد الفتاح نجم عبد جوده

DE20.099

علي أحمد حسين عرمان

DE20.109

غيث سعيد حمزة عباس

DE20.118

فالح الدين حسن فالح

DE20.127

محمد حميد مطر حمد

DE20.136

ضحى سالم عبدهللا كاظم

DE20.091

عبد هللا باسم عبد هللا سعود

DE20.100

علي حيدر عباس علي

DE20.110

فاطمة إبراهيم إسماعيل 

DE20.119

فيصل أمير طلب 

DE20.128

محمد خالد مطر حمد

DE20.137

ضحى علي عامر محمود

DE20.092

عبد هللا محمد ثابت محمد

DE20.102

علي عوني عبد الغفور علي

DE20.111

فاطمة خالد عبد هللا خلف

DE20.120
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قسم طب االسنان المرحلة 

الثانية

قسم طب االسنان 

المرحلة الثانية

قسم طب االسنان 

المرحلة الثانية

محمد عقيل عبد الزهره نعيمة

DE20.138

مريم جبار كاظم كزار

DE20.145

منتظر كامل ضياع بدر

DE20.153

نور اسعد معين فرعون

DE20.159

نور محمد حسين

DE20.175

وقاص سعد عدنان عبد هللا

DE20.169

محمد علي سالم صدام صالح

DE20.139

مريم ناصر عذاب علوان

DE20.146

مينا سيف الدين سلمان 

DE20.154

نور الهدى حيدر عبد النبي

DE20.160

هالة علي ثابت حسن

DE20.165

وليد خالد بديوي خلف

DE20.170

محمد علي عبد النبي علي

DE20.140

مصطفى صباح محمد سلمان

DE20.147

نادين احمد علي محمود

DE20.155

نور الهدى فوزي عبدالرسول

DE20.161

هاني عباس مشهول جاسم

DE20.166

ياسمين عصام مجيد

DE20.171

محمد ماجد فاضل حمزة

DE20.141

مصطفى منعم حسن محمد

DE20.149

نجالء حيدر كامل عواد

DE20.156

نور شاكر محمود عبيد

DE20.162

هيالء جاسم رحيم محارب

DE20.167

يقين حاتم سامي خليل

DE20.172

محمد مهند فخري شفيق

DE20.142

مصطفى نصير عبيس

DE20.150

ندى احمد هراط علي

DE20.157

نور صالح حسن علوان

DE20.163

وسن اسامه محمد علي

DE20.168

يمامه عقيل احمد عباس

DE20.173

مرتضى مهدي صالح ذياب

DE20.143

مالك احمد سريح سعد

DE20.151

نرمين عالء فاضل محمد

DE20.158

نور كاظم نعمه علي 

DE20.164

مروه مثنى يوسف علي

DE20.144

مالك صفاء مهدي هاشم

DE20.152
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