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 .مادة علم االدوية ....المرحلة الثالثة كلية طب االسنان  قائمة اسماء طلبة

سعي  االسماء ت
درجات 
الفصل 

 االول

 

  1,31 ابراهيم علي غانم عبد هللا 1

  1131 احمد عادل كامل حمود 2

  1 اسامة جسام سبع خميس ,

  1231 اسامة صالح كريم 1

  139 اسراء عزاوي محمد علي 5

  139 امنة عالء شاحود 6

  1131 اميمة عبد الخالق علي كريم 9

  11 ايمان عبدالباقي حميد غضبان  1

  1139 ايه يوسف طارق جاسم 1

  131 ايه يونس حميد عبد 11

  1131 بارق رحيم سلمان جنيد 11

  136 بسمة احمد محمد احمد الشمري 12

  1131 حسيب اسماعيل جاسم ,1

  ,113 فرج عباسحسين حسون  11

  1131 حكم ناظم محمد عبدهللا الجبوري 15

  131 حنان محمد علي فاضل شكر 16

  135 حنين خليل خليفة بريص 19

  1131 داليا شيت ابراهيم 11

  136 رفل حازم حميد 11

  1132 رفيدة احسان علي  21

  135 رؤى عالء عبدالرزاق حسن 21

  1131 زهراء منير جاسم محمد 22

  1131 سعاد احمد حرفش حسن  ,2

  ,113 شمس بيان ياسين عبد الخضر 21

  1131 شهد عصام عزيز 25

  1    ضحى صالح عمر مهدي 26

  1131 طيبة رشيد صالح حمد الدراجي  29

  1,35 عدنان حميد خالد حمادي 21

  1135 عدراء عماد عبد المهدي طاهر 21

  15 علي بشير راكان  1,
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  1,31 عمر فالح عبدهللا محمد 1,

  1131 غفران احمد علي حسين 2,

  ,123 فاطمة هشام عباس نصيف ,,

 

 

   االسماء ت
  1139 محمد طاهر محمود طالب  1,

  1231 محمد عدنان جادر حمد 5,

  1239 مرتضى حيدر جاسم جعفر 6,
  1,31 مريم عصام محمود خطاب  9,

  1136 مصطفى حسام عيسى خليل  1,
  1231 منتظر كاظم مهدي حمودي  1,

  ,1 نيران رشيد علي فرحان 11

  1131 هاله سعد عبداالمير دخيل البلداوي 11
  ,113 هديل اياد عبد النبي خلف 12

  1131 ورقاء علي محمود صالح ,1
  12 والء محمد عواد عثمان 11

15    
 


