
احياء مجهريةادويةاجنةاشعةطب محتمعمعالجةصناعة اسنانامراض جراحة الفماسم الطالبت
15.21213.313.37.515108.816.3ابراهيم علي نورالدين إبراهيم 1

1717.317.718.214.513.51715.819.3احمد كامل حسين احمد 2

12.21612.615.59811.58.617احمد كامل علي احمد 3

18.215.317.416.110.59.31615.417.3احمد مروان عبدالرحيم طه 4

2019.31718.514151715.618.7الياس مديد طلب عويد 5

16.617.314.918.213151916.218.7آزر حسين كامل علي 6

19.217.317.519.516.518.517.518.616.3بدور سلمان خيري محمد 7

18.216.716.718.61518.51715.617.3بالل شيت مطلك احمد نعمة 8

1412916.17.511.515916.7جمانة سعيد حميد عبد الوهاب 9

12.210.712.216.168.81010.68حازم جاسم عبد حمادي 10

15.418.714.818.26.591210.415حسام عيسى محمد يوسف 11

17.416.713.1179.591011.614.3حسن جابر حسن محمد 12

15.214.713.215.48191914.416حسين منتصر محمد قاسم 13

1816.716.517.98.51518.514.818.7دعاء محمود إسماعيل علي 14

12.81413.517.6141414.511.215.7رسل حميد حسين عليوي 15

15.61611.117.5310.513.59.215روان داود سالم عباس 16

12.8149.714.77.51013.512.211.3سجاد عبدهللا كريم صالح 17

18.61815.814.71116.715.513.618سرى طالل هالل محمد 18

18.817.316.616.312.51712.517.216.7شجاع ناظم احمد حسين 19

17.61614.214.311.5101410.817.7شهد صالح حسن عزيز 20

10.81412.512.359.59915.3شيماء عبد الحميد سليمان نجم 21

12.614.713.816.4911.5111313.3صكر مزحم داود رميض 22

18.218.71717.413.51713.51616.7طلعت عبد محمود عبدهللا 23

12.61812.214.310.516.512.512.417طيبة غسان يونس عيسى 24

17.215.315.818.711.58.513.513.619.3طيف ثائر سعدون عباس 25

1616.713.715.112.512.512.512.617.3عبد السالم محمد جاسم خلف 26

15.816.712.814.8668.514.29عبد القادر يوسف جهاد حميد 27

15.416.715.617.910.514.51814.412.3عبدهللا صالح حمد فرحان 28

17.21418.417.713.514181416عبدهللا محمد عطا سلمان 29

2018.714.916.213.518.52011.615.7عالء عاصم عباس صالح 30

17.817.317.717.915.5202016.417.3علي أسامة إبراهيم محمد 31

12.616.714.215.5117.71013.213.7عماد هاشم حمد خلف 32

2017-2016درجات نصف السنة للمرحلة الثالثة 



18.817.318.8191619.82019.418.7غيث عماد مجيد محمد 33

9.615.39.616.9991712.411.7مثنى حيدر خليف إبراهيم 34

1617.316.816.79.5171212.613.3محمد إبراهيم حسين علي 35

15.218.716.5178.51512.514.818محمد فاضل جوامير متعب 36

18.81816.518.41319.51817.216.7محمد مصطفى شهباز مردان 37

1817.318.216.51518.518.516.219.3محمد نزال جوهر دخيل 38

14.21815.717.4117151414.7معمر محمد فوزي عبدهللا 39

17.817.318.817.81516.81916.219.3مهيوب حميد ندى حماد 40

13.614.715.815.1811.51611.812.7نهى مجيد فيض هللا عبدهللا 41

18.41616.917.415.5151516.618نور يوسف محمد احمد 42

161613.315.212.514.516.51415.7هدى سالم احمد محمود 43

10.2167.3144.57.51.812هدى طلب صبار محل 44

1415.313.713.11112.517.511.615يسرى غازي كريم هزاع 45

46

47

1415ميديا نهاد محمد كريم1

15.515.5اساور عبد ابراهيم2

18افين صابر احمد3

19امنة محمود حسن4

17ايات عادل ابراهيم5

6.5ايات كريم كريمي6

16.5ايالف موسى عسكر7

19باسل عبد الرحمن صالح8

20بان حسن مطلك9

10.5بان سعد حسين10

15بسمة سعد محمد11

19.5تمارا ثاير حسيب12

17.5جرا جمال جالل13

12حسين عماد طه14

13.5خلود عواد كاظم15

18دانية حسن فهمي16

20دشتي علي محمد17

المحملين



16دعاء احمد صالح18

9دعاء فيصل طه19

19.5دنيا احسان علي20

19دينا سعدون قادر21

19.5راميل كولاير دمخا22

11.5راوية مجيد حميد23

8.5رسل حسن علي24

14.5رفل غانم رحمن25

12زينب صبيح قدوري26

15زينة بالسم عبد الرزاق27

17.5سندس تحسين سمين28

16.5سنكر صباح فخر الدين29

6.515سوالف عامر ياسين30

15سيفة رائد جمال31

16شهد اكرم احمد32

10.5شهد وسام ماجد33

18.5شيماء خليل رشيد34

20صالح شويش صالح35

18علي اسماعيل ياور36

19فاتن علي فالح37

7فرح رياض عراك38

19.5لبنى علي صالح 39

11.5ماثر خليل احمد40

17.5محمد حميد حسن41

19محمد عباس حميد 42

19محمد فرحان ياسين43

16.5مرال اكرم طاهر44

18مريم احمد شكر45

18.5مصطفى عباس فاضل46

19ملك محمد نيازي47

17مهيمن محمود شجاع48

17.5ميديا نهاد محمد49

11.5ميسلون سفيان محمد50

18.5ميمونة عبد الرزاق اسعد51

910.214.5نور ابان عثمان52

14نور ثائر علي53



14.5نيا عبد الغني سعيد54

18هانا شورش كير محمد55

610.216هنادي كنعان بهاء56

19.5وائل نزار عبد الجبار57

9وسن صالح زيدان58

10ياسر عبد الحق عبد الكريم59

93سوزان عبد القادر عبد الرحيم60


