
درجات انسجة الفم للمرحلة الثانیة 2018-2019
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ف1 15%اسم الطالبت
14.2االء جمیل عطیھ صلفیج الشمري1
13.3إبراھیم خلیل علي خالد الجبوري2
11.5ابراھیم علي ابراھیم علي المفرجي3
14.1احمد خلیل إبراھیم خلیف الجبوري4
12.7احمد یوسف خلیل إبراھیم اجودي5
6.7أسامة خالص محیسن فلیح 6
12.8انس جبار طرفة ھیالن العباسي7
7.5اوس سلمان محمد حسین العزاوي8
8.9ایة إبراھیم احمد براخاص الجاف9

11.3ایالف عماد فاضل جواد العاصي10
5.9ایھ ھشام احمد فیاض الدوري11
13.7برجس علي ابراھیم موسى العبیدي12
12.9ثائر احمد حسین سلیم القیسي13
4.8جنان عبد الكریم محمد علوانا14
10.7جوالن عامر احمد جاسم العزاوي15
3حسین علي حسین جواد السعدي16
10.7حوراء فاضل عبدهللا مسعود الزیدي17
9.4خالد جاسر فالح18
10دعاء ھادي حسین علي التمیمي19
12.7رفل سعدون احمد خلف العیساوي20
10.7رندة حمید خالد حسن الكروي21
10.5رنده ستار رشید یاس الخزرجي22
9.5رواء احمد رشید ظفیر الصالحي23
13.3رؤى ولید خالد ضاحي الدوري24
8.4ریام سعدون كامل سعدون الشمري25
12.1ریام نبیل رجب لطیف26
10.6زھراء عبد الرضا جبر ساجت 27
13.5زینھ مناع احمد مصلح العزاوي28
10.9سارة سفیان مطشر فلیح29
7.6سجاد قاسم حسین محمد الالمي30
13.2سجى اكرام مداو علي الدلیمي31
10.4سكینھ مكي محمد حسین الدلیمي32
6.3سلوان حردان احمد حسن33
11.9سناء مھدي حسین ھادي المجمعي34
14.5سیف الدین علي احمد علي العبیدي35
9.3شھد ایاد ذیاب جاسم الھرمزي36
10.2شھد زیاد شحاذة حسین المكدمي37
13.3شھد علي برھان احمد الرفاعي38
12.4شھد ولید ابراھیم علوان البیاتي39
6شھلھ جمال حسن حسون العبیدي40
10صالح ابراھیم بكر حسن البیاتي41
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9.1صفیھ محمود مشاري جمعھ الجمیلي42
10.4ضحى صدام خلف علوان الخالصي43
14عبد الرحمن محسن علي احمد 44
12.2عبدالسالم عبدالقادر عبدالرحمن 45
12.6عبدالكریم سمیط محمود عبدهللا46
12.3عزالدین محمود علي حسین47
12.8عطاء كامل رشید48
3.7عال ستار حمود49
9.2غسق ناظم صندل عبداللطیف 50
8عبدهللا یاسین محمد77
11.8فاطمة طالل احمد فخري المفرجي51
8.4فاطمة عباس إبراھیم محمد البیاتي52
10فخریھ احمد محمود احمد الجبوري53
11.1فیصل سلیمان معیوف حسن الشمري54
13.4كیھان مصطفى حسین عباس متم55
محمد عبد الجبار ضاحي56
13.4محمد فاروق داود خضیر57
11.2محمد قیس حسین محمد الكرخي58
7.5مروه علي الیح علوان المكدمي59
11.9مصطفى احمد رزوقي ویس الدوري60
11.9مصطفى جمعة عسكر واحد البیاتي61
11.1مصطفى غازي جمعة نجم62
11.8مصطفى كمال شاكر محمود الربیعي63
12.9مالك عامر عبد الرزاق64
11.2مالك فاضل جاسم محمد البیاتي65
11نبأ ھالل شبیب جعاطة الجبوري66
14نضال جاسم علوان عبدهللا67
11.6ھدى حسین علي حسین الربیعي68
10.5ھدى عبد الباري عبد الواحد لطیف69
9.7ھدیل خالد عبد بخیت70
8.6ھدیل عادل رشید مھدي العزاوي71
10.1ھدیل عدي نوري زغیر المنصوري72
1.7ھمام حقي اسماعیل عطیة التمیمي73
11یوسف سامي مجبل صالح 74
4.9فااطمة ریدان خلف75
11.4اسیل ھادي محمود76
6.2ھدى وجدي78
79

المحملون80
10.5طیبة ریاض مضھد1
13.2سجى زاھر عبداالمیر2
4زھراء عبد الكریم حمید 3
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