
القاعةاسم الطالبت

ن طه1 206عيادة صناعة اسنان ابتهال بشار ياسي 

ي غالم2 ن ن في  206عيادة صناعة اسنان احمد حسي 

206عيادة صناعة اسنان احمد صالح عالوي رحيم3

206عيادة صناعة اسنان احمد عبد الحبيب احمد عبد الحبيب4

ن عبادي عبد الرضا5 206عيادة صناعة اسنان احمد مفي 

206عيادة صناعة اسنان اساور عبيد صالح حسن6

ن عبد7 206عيادة صناعة اسنان اسماء حسن ياسي 

206عيادة صناعة اسنان االء علي صادق داود8

ن اكريم9 206عيادة صناعة اسنان الحسن احمد حسي 

ي متعب10 206عيادة صناعة اسنان الحسن جابر عبد النب 

206عيادة صناعة اسنان الق منذر جسام هالل11

206عيادة صناعة اسنان امجد عدي شعالن غيدان12

ن عبد الهادي13 206عيادة صناعة اسنان امنه هادي محمد امي 

206عيادة صناعة اسنان انس قتيبه احمد حسن14

206عيادة صناعة اسنان انفال مكصد مطلك حميد15

206عيادة صناعة اسنان انفال نشوان نصيف جاسم16

206عيادة صناعة اسنان ايات اياد يوسف كاطع17

206عيادة صناعة اسنان ايات ضياء طالب كاظم18

206عيادة صناعة اسنان ايه جمعه صالح فرحان19

206عيادة صناعة اسنان ايه عايد علي فيصل20

206عيادة صناعة اسنان ايه عمار هشام عبد الرسول 21

206عيادة صناعة اسنان براق ماجد صالل نغمش22

206عيادة صناعة اسنان براق هادي عبود محمد23

ى اباذر هادي عطيه 24 206عيادة صناعة اسنان بشر

206عيادة صناعة اسنان بكر يوسف حميدي علي25

206عيادة صناعة اسنان بالل عبد الرزاق خضي  محمد26

206عيادة صناعة اسنان تبارك الرحمن لؤي محمد خضي 27

206عيادة صناعة اسنان تبارك بشي  ابراهيم الطيف 28

206عيادة صناعة اسنان تبارك صالح محمود جعاطه29

ن30 206عيادة صناعة اسنان ثراء محمد علي حسي 

206عيادة صناعة اسنان حسام الدين شهاب احمد زيدان 31

ن32 206عيادة صناعة اسنان حسن اياد جاسم حسي 

ي منشد33
 سامي منخن

ن 206عيادة صناعة اسنان حسي 

206عيادة صناعة اسنان خضي  محمد خضي  سلمان34

206عيادة صناعة اسنان داليا محمد جوده احمد35

ي36
ن
ي لطوف

206عيادة صناعة اسنان داليا نارص ثويبن

ن ظاهر37 206عيادة صناعة اسنان دعاء فاضل حسي 
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206عيادة صناعة اسنان دالل مطلك جهاد عبد هللا38

206عيادة صناعة اسنان دنيا جواد كاظم خضي 39

206عيادة صناعة اسنان رانيه حيدر سلمان داود 40

ن41 206عيادة صناعة اسنان راوان صباح درع حسي 

206عيادة صناعة اسنان رحاب عدنان محمد مجمان42

206عيادة صناعة اسنان رزان فريق مبدر علي43

206عيادة صناعة اسنان رسل معتمد نعمه عبد المحسن44

206عيادة صناعة اسنان رسول حمزة جابر سلطان45

206عيادة صناعة اسنان رسول ماجد حميد عليوي46

206عيادة صناعة اسنان رشا شمس الدين فالح حسن47

206عيادة صناعة اسنان رقيه محمد عطا هللا مخلف 48

206عيادة صناعة اسنان رند يوسف يعقوب بطرس49

206عيادة صناعة اسنان روزي ريناس علي مهدي 50

206عيادة صناعة اسنان رؤى اياد خالد زبي 51

ن52 206عيادة صناعة اسنان ريم عبيد علي حسي 

206عيادة صناعة اسنان زبيده علي كزار سعيد53

206عيادة صناعة اسنان زمن فالح هادي تكيك 54

206عيادة صناعة اسنان زهراء احمد داود صالح55

206عيادة صناعة اسنان زهراء احمد عبد الهادي مجيد56

 علي محمد 57
ن 206عيادة صناعة اسنان زهراء حسي 

206عيادة صناعة اسنان زهراء حميد هامل علوان58

206عيادة صناعة اسنان زهراء رحمن عبيد جابر59

206عيادة صناعة اسنان زهراء رعد محمد عزيز60

205عيادة الجراحة زهراء سنان اسماعيل فرج61

205عيادة الجراحة زهراء سنان محمد حمود62

205عيادة الجراحة زهراء علي مطر عبد الصاحب 63

205عيادة الجراحة زهراء محمود شاكر عبيد64

205عيادة الجراحة زهراء يش علي يش65

205عيادة الجراحة زينب حاكم راجوح خضي 66

205عيادة الجراحة زينب خلدون ابراهيم متعب67

205عيادة الجراحة زينب ضياء عليوي عبد الساده68

205عيادة الجراحة زينب عيد مصلح رحيل69

205عيادة الجراحة زينب غايب فاضل جابر70

205عيادة الجراحة زينب نجم عبيد مجيد71

205عيادة الجراحة زينه محمد عبيد عباس 72

205عيادة الجراحة ساره احمد اسود محمد73

205عيادة الجراحة ساره رشيد عبد لطيف74

205عيادة الجراحة سبا مجيد عيال مجيد 75

205عيادة الجراحة سبا محمد صالح احمد76

205عيادة الجراحة سجاد رحيم حلبوص محمد77

205عيادة الجراحة سخ  عماد عواد حسن78

205عيادة الجراحة سخ  محمد علي فرج 79

205عيادة الجراحة رسى صالح الدين جودت صالح80

205عيادة الجراحة سلسبيل عمر عبد الحميد عبد الجبار81

205عيادة الجراحة سماح عمار صالح لطيف82

ن عبد الحميد83 205عيادة الجراحة سيف مرتضن امي 

205عيادة الجراحة سيماء عامر خميس وادي84

205عيادة الجراحة صبيح سالم صبيح مجيد85



205عيادة الجراحة صفا ساجد احمد صالح 86

205عيادة الجراحة ضخ محمد شهاب احمد 87

205عيادة الجراحة طه عبد الكريم فاضل فرحان 88

205عيادة الجراحة عبد الرحمن احمد خضي  عبد 89

205عيادة الجراحة عبد الرحمن احمد عبد اللطيف سلمان90

C408عبد القادر رياض خليفه نواف 91

C408عبد الكريم محمد فاضل ابراهيم 92

ي93
C408عبد هللا حيدر مسلم تق 

C408عبد هللا علي احمد خضي 94

C408عبد الملك طالب براك عبود95

C408عذراء احمد عبد محمد96

C408عذراء ناهض محمد كيصوم97

C408علي اسعد جنديل مهنه98

C408علي جاسم عرير قطن99
C408علي حسن مهدي عجاج100
C408علي حسن ناظم كامل 101
C408علي فاضل عباس ابراهيم102
C408علي كريم نعيمه كشمر 103
C408علي محمد عبد األمي  مطلك104
ن105 C408علياء احمد خضي  حسي 
C408عمر عماد شفيق محمد106
ي ابراهيم107

C408عمر فهمي عبد الغبن
ن طه عبيد108 C408عمر ياسي 
C408غاده صباح كاظم امويش 109
C408غدير حيدر محمد عبد 110
C408غسان بالسم حمد حسن 111
C408غصون علي حسن حميو112
C408غفران حامد حماد تركي113
C408غيث ابراهيم منادي علي114
C408فاطمه الزهراء ماهر حسن رحيم115
C408فاطمه حازم عبد وهيب116
C408فاطمه حاكم جاسم ترف 117
C408فاطمه كمال تركي عفتان 118
ن علوان عيدان 119 C408فرح حسي 
 علي120

ن C408فرح محمد عبد الحسي 
C408قبس عامر عبد الرزاق محمد121
C408قتيبه مهند جواد كاظم122
C409كوثر عباس مريس كزار 123
C409لنا عبد الكاظم جاسم حمادي124
C409محمد بهاء الدين احمد عواد125
ن محمد126 C409محمد حسن حسي 
C409محمد حكمت فرج ثابت127
C409محمد حمزه حسن وهيب128
C409مروان صي  حنفيش محمد129
C409مروه عبد القادر شاكر احمد 130
C409مريام عمار عبد الرضا محيسن 131
C409مريم ثامر جاسم عباس132
ن حميد 133 C409مريم غازي حسي 



C409مريم قاسم عبد هللا احمد134
C409مصطقن مقدام محمد عبيد135
C409معاذ اديب محمود مصلح136
C409مالك جمال نايف علي137
ي عبد الوهاب138

 
C409منار هاشم رزوف

C409مبن عالء عبد الرضا عبدي139
C409ميقات كاتب فرحان عبد140
C409ناز علي بشيت محمد141
C409نبا سعد حمدان حيدر142
ن143 C409ندى عماد عبد عبد الحسي 
C409نرجس فراس زهي  جعفر144
C409نمارق محمد هاشم محمد145
C409نور عصام احمد عريان146
C409هاجر عبد الفتاح عيىس طه 147
C409همام جاسم جبار جميل 148
C409همام محمد جليل جروان149
C409هند فائق محمود مهدي150
C409ورود اثي  عبد االمي  متعب151
C409وسام فارس عليوي عايد152
C409يحب  عبد الرحمن حمادي حمادي153
ن جاسم حمودي حمد154 C409يقي 
ن عقيل حازم جواد155 C409يقي 
 كريم سلمان عبد علي156

ن C409يقي 
C409يمام امي  عبيد كاظم157
C409يوسف عباس حميد غيالن158



القاعةاسم الطالبت

ي عسل 1
C501ابا الفضل فرحان راضن

ن2 C501احمد ضياء علي حسي 

C501احمد عبد الجبار محمود اسحاق3

C501احمد عبد هللا سليمان حمود4

C501احمد عطا هللا مصطقن يوسف5

C501احمد قحطان عالوي عبد6

C501احمد مطلب جلوب عوده7

C501احمد نعمان حكمت كاظم8

C501اساور يوسف هاشم حسن9

ق فيصل محمد علي10 C501استي 

C501ارساء طالل حسن فرحان 11

C501اسماعيل عادل هاشم عزيز12

C501الزهراء عباس عبيد معيوف13

C501الفاروق عمر رمضان داود14

ي خالد عاضي احمد 15
C501امانن

C501امنه زيد سلمان خليل16
C501ايات كريم ناهي عبد علي17
C501ايفون عادل عيىس هرمز18
C501ايالف ظافر عبد الحميد مزعل19
C501ايمان طه علوان مهود20
ن 21 C501ايمن فراس عبد اللطيف حسي 
C501ايه رزاق علي جواد22
C501ايه زيدان خلف حسن23
C501ايه صالح علي شطب24
ن25 C501ايه عباس ابراهيم حسي 
C501بارق حاتم كريم جبار26
C501بتول جواد علي جوده 27
ن خالد خالد28 C501بكر شاهي 
C501بالل علي حسن نارص29
ن سلمان جبار30 C501تبارك حسي 
ن31 C501تبارك نجم عبد هللا حسي 
ي سعيد32  محمد خي 

C501تق 
C501جعفر منال جميل عبد االمي  33
C501جوارح حميد عامر حمدان34
C501جواهر رائد مبشر غزال35
C501حذيفه عادل محمد احمد36
ن عالء حسون شكر37 C501حسي 
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المرحلة الثانية 



 علي قاسم عبد الرزاق 38
ن C501حسي 

C501حمزه احسان محسن عباس39
ن راشد خلف محمود40 C501حني 
C501حواس محسن احمد خضن41
C501حيدر موفق مشي  جاسم42
C501خنساء ساجد دبس نارص 43
C501داليا رفعت عبد الرحيم هللا داد44
ن45 C501دحام شاكر محمود حسي 
ن46 C501دره عماد جواد عبد الحسي 
C501دره محمد علي محمود47
C501ديار عبد الحليم ابراهيم خليل48
ي اسماعيل حمادي49

C501ديما حق 
C501دينا جليل فخري سالمه50
C501ذو الفقار هادي فاضل هادي51
C501رانيا شامل عبد الباري عمر52
C501رسل سامر عبد الهادي قاسم53
C501رسل عامر عبد الخي عبد السالم 54
C501رسول ابراهيم خالوي زايد55
C502رسول شاكر عزيز سلمان 56
C502رشيد ماجد رشيد عبد هللا57
C502رغد بشي  خليل عبد الغفور58
C502رفل احمد عبيد كاظم59
ن سفاح رحيم60 C502روان حسي 
ي61

C502روان محمد شذر ثويبن
C502روز سمي  عبد الحميد حبيب62
C502رؤى بشار محمد نجم63
C502ريام حيدر اسماعيل ابراهيم64
C502ريام نبيل جمعه جبي 65
C502زمن مؤيد عبد الرزاق خطار66
ن عبد راهي67 C502زهراء حسي 
C504زهراء رعد الهوب عبود 68
C504زهراء محمد حمود حسن69
C504زهره علي محمود سلمان70
ن71 C504زياد احسان يحب  حسي 
C504زينب جابر حميد مجيد72
C504زينب علي عبد هللا فاضل73
C504زينه احمد زهدي محمد رؤوف74
C504ساره سعد حمود شاطي75
C504ساره سعد مطلب علي76
C504ساره عصام سلمان حبيب77
C504ساره عالء عبد الرضا لطيف78
C504ساره مشتاق طالب كاظم79
C504سجاد ستار عويد فنجان80
C504سخ  صباح علي علوان81
C504رساج الدين رافع عبد المجيد عبد الحميد82
C504رسى احمد ثامر حنون83
ن محمد كاظم84 C504رسى حسي 
C504رسى صالح مهدي عباس85



C504سليمان اياد احمد محمود86
C504سما عبد السالم عبد الحميد عبود87
C504سيف الدين عمار احمد88
C504سيف هللا عدنان غايب صبيح89
C504سيف هللا سعدي خلف مطلب90
C504سيف حيدر عبد علي حزام91
C504سيف علي كمال عبد اللطيف92
C504صادق جواد كاظم شاطي93
C504صهيب نايف عباس خضي  94
C504ضخ هيثم محمد ابراهيم95
C504ضياء الدين عبد المحسن رحيم غازي96
C504ضياء قيس قاسم صالح97
C504طيبه حسن يعقوب محمد98
C402عبد الحميد احمد سليم عبد الحميد99

ن جميل 100 C402عبد الرحمن دىلي عبد الحسي 
C402عبد الرحمن عباس عبد ضيدان101
C402عبد هللا احمد هادي فارس102
C402عبد هللا اكرم مجيد عبد االئمة103
C402عبد هللا عباس عبد هللا صالح 104
C402عبد هللا عبد المجيد حميد فراج105
C402عبد هللا فاضل خضي  بزون106
C402عبد هللا محمد خليل ابراهيم107
C402عبد هللا محمود جاسم محمد108
C402عبد المهيمن نافع هاشم احمد109
C402عبد النارص عبيد خليف طرفه 110
C407عزام محمد شاكر حمود111
C407علوان هالل عبد هللا علي112
C407علي جبار عزيز جاسم 113
C407علي سعد مزهر حسن114
C407علي ضياء رشك سيد115
C407علي عمر عبد الحميد عبد الجبار116
C407علي مشتاق جليل خافور 117
C407علي هشام قاسم محمد118
C407علي يارس عبيد جاسم119
C407علياء عزيز محمد سلمان120
ن مديح عذال 121 C407عمر حسي 
ي122

C407غدير عصام عبد الكاظم راضن
C407فاطمه احمد عبد محمد123
C407فاطمه رعد رضا سلمان 124
ن محمود125 C407فاطمه سداد حسي 
ن126 C407فاطمه عبد الصمد محمد حسي 
C407فرح عمار صالح محمود127
C407فيان ريحان علي محمود128
C407كرار حيدر علي عبود129
ن130 C407كرار حيدر مزهر حسي 
C407كوثر علي عدنان رمضان131
ن132 C407لببن عبد الهادي عباس حسي 
ن حازم عبد خليل133 C407لجي 



ن عبد هللا 134 C407لم علي حسي 
C407محمد احمد اسماعيل ابراهيم135
C407محمد رائد عبد الرزاق حسن136
C407محمد سامي مبارك عبد137
C407محمد صالح عبد اللطيف مرعي138
C407محمد ظافر جبار صاحب139
C407محمد رياض حسن زياره140
C407محمد عامر كريم كزار141
C407محمد ماهر عراك مرزوك142
C407محمد محمود سلوم فرحان 143
ن144 C407محمد مهند ارشد محمد حسي 
C407محمود اكرم محمد علي145
C407محمود ثائر احمد عريان 146
C407مرام عبد السالم علي كريم147
C407مرتضن نبيل شفيق حمود148
ن عبد الرحمن عبد الرزاق 149 C407مروه امي 
C407مريم باسم خالص عبد الرحمن150
C407مريم حيدر علي عبد هللا151
C407مريم صالح علي مجلي152
C407مريم عبد حميد جاسم 153
C407مريم عدي ضياء محمد علي 154
C407مسك يقظان عدنان عبد المجيد155
C407مصطقن احمد عباس طالب156
C407مصطقن جاسم محمد جار هللا 157
C407مصطقن رشيد محمد جاسم158
ي159

C407مصطقن رعد عبد الهادي عبد الغبن
C407مصطقن عدنان مهدي صالح160
C407مصطقن عصام كاظم سلمان161
C407مصطقن كاظم عبد سعيد 162
ي محمود163  محمد صي 

C407مصطقن
C407مصطقن محمد محسن سلمان164
C407منار رعد صالح مهدي165
C407منار سعيد رشيد محمد 166
C407منار عزمي موس كاكي167
C407منار قاسم محمد عبد الستار168
C407منار هيثم عبد هللا عواد169
C408مها عبد الرحمن سلمان حسن170
C408مهدي عدي عبد الكاظم محمد171
C408مهيمن غزوان جبار حامد172
C408ميس الريم جبار هاشم كاظم173
C408مينا عمار جاسم محمد174
C408نشين جاسم محمد اسماعيل175
C408نور باسم عبد المجيد محمد علي176
C408نور خالد عبود احمد177
 علي178

ن C408نور ضياء حسي 
C408نور عبد الباسط جاسم محمد179
C408نور قادر خميس خلف  180
C408نور يحب  محمد صالح مهدي 181



C408نور يش جيجان جليل 182
ن183 C408هاجر سبع فرج كطي 
C408هاله حيدر زيد عبد184
ي جمعه عباس185

C408هاله سبب 
C409هبه هللا احمد هادي فارس186
C409هبه علي جاسم حمادي  187
C409هبه عماد صالح محمد 188
C409هدى سالم موس عيدان189
C409هشام احمد حسن حميد190
ن حميد191 C409همام عبد الرزاق زعي 
C409همام قاسم عبد جاسم192
C409هند صادق نجم علوان 193
C409ولدان اركان عدنان عارف194
ن سمي  خالد عبد هللا 195 C409ياسمي 
ن عبادي196 ن عماد ياسي  C409ياسي 
ن فارس احمد كمال حسن رمزي197 C409ياسي 
ن سليم جواد198 C409يش حسي 
C409يش حميد رسحان اسماعيل199
C409يعقوب فالح علي محمد200
 محمد طارق عبد علي201

ن C409يقي 
C409يوسف عامر نجم عبد هللا202
C409يوسف مثبن صاحب شاكر203



القاعةاسم الطالبت

C501ابراهيم صبخي عبد الحميد محمد1

ي حسون2
C501ابراهيم محمد غبن

C501احمد حامد احمد علي3

C501احمد رائد نجم عبد هللا4

C501احمد ستار عبد مطلك5

C501احمد شاكر محمود فري    ح6

C501احمد عامر فخري مزبان7

C501احمد عبد السالم صالح جاسم8

C501احمد عزيز حسان كليب9

ن حميد10 C501احمد غازي حسي 

C501احمد غانم حياد درج11

C501احمد غسان خالد رضا12

C501احمد محمد جاسم حمد 13

C501احمد محمد عباس علي14

C501احمد محمد مركب عواد15

C501احمد معن جاسم محمد علي16
ن طه17 C501احمد موفق ياسي 
ن18 C501االء حسن شلش حسي 
C501االس قيس اسهيل علوان 19
C501امنه جعفر ضياء محمد 20
 خالد عتيق علي21

ن C501امي 
C501انس احمد خضي  حمد22
C501ايه خليل ابراهيم عالوي23
C501ايه رشيد عبود عبد الغفور24
C501بان محمد ابنيه جياد 25
ي26 C501براء جابر عبد خاج 
C501تبارك خالد حمادي احمد27
C501تق  عمر شاكر حمدي28
C501حارث اسماعيل ابراهيم نصيف29
C501حارث عزيز جاسم علي 30
 علي عبيد صالح31

ن C501حسي 
 علي نارص جاسم32

ن C501حسي 
 ناظر علي سلمان33

ن C501حسي 
C501حكمت رمزي جبار حسون34
ن سعد خليل ابراهيم35 C501حني 
ن سالم مهدي مهيهي36 C501حني 
C501حوراء كامل كاظم عبد 37

قسم طب االسنان

2021- 2020اسماء الطلبه المستمرين للعام الدراسي 

المرحلة الثالثة 



C501ختام قاسم محمد علي38
C501داليا ثابت احمد عبد الخالق39
C501دانيه موفق صي  الدين عزيز40
C501دهام رسمد جمعه مهدي41
C501ديانا عالم سويد كردي42
C501دينا عبد الزهره محمد سعد43
ن44 C501رانيا حيدر محمد حسي 
C502رانيا فالح مصطاف حمزه45
C502رن  عبد العباس مرهج حبيب 46
C502رسل سعدون محمد حميد47
C502رسول فرج محمد محمود48
ن49 C502رفل سعد عبد الجبار حسي 
C502رفل عامر داود سلمان50
ن51 C502رقيه زاهر ابراهيم حسي 
C502رقيه عبد الرزاق جواد محمد52
C502رقيه محمد نارص عبد هللا53
C502روان اركان حاتم سلمان54
C502رويده حامد زباله طه55
C502ريم ماجد عبد هللا جبي 56
C502زهراء بهاء رشك سيد 57
C502زينب ثامر احمد سعد58
C502زينب عبد الحكيم خليل ابراهيم59
C502زينب كامل صبيح سعيد60
C502زينب يونس حميد كريم61
C502زينه احمد اسماعيل ابراهيم62
C504زينه صباح كاظم مخي63
C504ساره طارق رجب حمود64
C504ساره عبد الباسط جاسم محمد65
C504ساره كيالن مصطقن حسن 66
C504ساره منصور رشيد قادر67
C504ساىلي عاصم جمعه وهيب68
C504سجاد حمدي خضن احمد69
C504سجاد عبد الرزاق نجم عبد70
C504سجاد محمد نض سطاي 71
C504رسى خالد صالح محمد72
ي73 C504سماء محمد رسحان عبد النب 
C504سيف الدين فؤاد زومان ابراهيم74
C504شاكر هاشم محمود جعاطه75
C504شهد رعد سوادي كاظم76
C504شهد مني  ابراهيم مخلف77
ن78 C504شهد مهند عالء الدين حسي 
C504صالح ليث فاضل جلوب 79
 علي80

ن C504صفا ضياء حسي 
C504صهيب احمد سعيد مجيد81
C504ضخ جمال ابراهيم عطيه82
C504ضخ رعد جاسم محمد83
C504ضخ رياض فوزي ابراهيم84
C504طه حسن هادي رشيد 85



C504طه عبيد عبد هللا حواس86
C504طيبه حسن هادي محمد87
ي 88 C504عبد الجليل علي عبد عويد الجنان 
C504عبد الخالق عوض توفيق عبد القادر89
C504عبد الرحمن احمد خلف صالح90
C504عبد العزيز فالح حسن عبد91
C504عبد القادر فاهم ثابت اصطيف92
C402عبد هللا احمد فاضل عبد93
C402عبد هللا احمد هادي صالح94
C402عبد هللا ثامر عبد العزيز عبد الحميد95
C402عبد هللا ثامر علي سمي  96
C402عثمان عبد هللا منىسي عويد97
C402عثمان فاضل عبد علي سلمان98
C402عال عادل رحمان فرج99

C402عال عصام شحاده ابراهيم100
ن101 ي حسي 

ن حق  C402علي حسي 
 علي خلف102

ن C402علي حسي 
ن مظلوم عباس103 C402علي حسي 
ن هاشم محمد104 C402علي حسي 
C407علي رعد احمد جاسم105
C407علي فالح كامل متعب106
C407علي كامل جاسم محسن107
C407علي كريم سلمان جاسم  108
C407علي كريم غافل مزبان 109
C407علي محمد عبد الحسن عوده 110
C407علي محمد نصيف جاسم111
C407علي محمود علي حمود112
C407علي مهند عبد الرزاق محمد حسن113
C407علي هندي ضاجي نجم114
C407عمر ظافر عبد اللطيف عبد الحميد115
ن116 C407عمر محمد علي حسي 
C407غدير محمد هادي معله117
ن محمد 118 C407غدير نيسان حسي 
C407غفران صالح عواد سلمان 119
C407غيث حميد عبد المجيد عبد الخالق120
C407فاطمه اكرم مخي عاكول 121
ن ضعيف سبع122 C407فاطمه الزهراء عبد الحسي 
C407فاطمه عزيز كاظم علوان123
C407فاطمه فارس مرزه حمزه124
C407فاطمه فاقد عنون نعمه125
C407فاطمه محمد لفته محسن126
C407فراس عالء عبد اللطيف شكر127
C407فرح عامر عبد هللا خليل128
C407فهد مصلح علي محسن129
C407فؤاد عبد الرزاق محمد طه130
C407فيد سعد سعيد رشيد131
C407فيصل صالح الدين حسن جعفر 132
C407قمر قيض محمود صالح133



C407كرار حيدر مطر فضاله134
ن صالح135 C407كرار عالء عبد الحسي 
C407كرار علي جبار الزم136
ن137 C407لؤي عبد الكريم عبد الرزاق عبد الحسي 
C407ليث حامد سمي  ضاجي138
ن139 C407ليث فاضل خضي  حسي 
C407لينا رياض غالب سبع140
C407محمد احمد عبد االمي  عبد هللا141
ن 142 C407محمد باقر عويز عبد الحسي 
ن143 C407محمد حازم عماش حسي 
C407محمد خالد محمد سعد144
C407محمد عبد حسن طاهر 145
ن حسن146 C407محمد عالوي عبد الحسي 
C407محمد هيثم سلمان محمد147
C407محمد يوسف رشيد مكطوف148
C407مختار هادي فاضل هادي149
C407مروه ثائر صالح الدين فوزي150
ي151

 
ف ن مصلح رسر C407مروه حسي 

C407مريم خليل شاكر خليل152
C408مريم قيس سلمان هاشم153
C408مريم مكارم عبد القادر حسن154
C408مصطقن احمد عبد الرزاق احمد155
C408مصطقن احمد عوده مرعب156
C408مصطقن اياد عبد الرزاق نارص157
C408مصطقن جليل نرمان زين158
C408مصطقن فاهم ثابت اصطيف159
C408مصطقن موفق يوسف هادي160
ي161  هشام محمد صي 

C408مصطقن
ي خلف162

C408مالك كاظم راضن
ن163 C408مالك وليد جاسم حسي 
C408منار باسم محمد حمزه164
C408منار محمد عبد الرحيم عبد الغفور165
C408منتظر جبار نايف سعدون166
C408منتظر ماجد فاخر صالح 167
C408مبن مجيد حميد محمد 168
 علي صادق169

ن C409منيب حسي 
C409منيه محمد عبد العزيز شوكت170
C409مهند باسم غضبان منيف171
C409موس حيدر علي بحري 172
ار فاضل جميل علي173

ن C409مي 
ن ضبع عوده 174 C409ميشه حسي 
C409مينا بشار سعيد عبد الرحمن175
C409نبا محمد خضي  فيحان176
C409نور القدس حسن هادي رشيد 177
C409نور شاكر محمود عبد هللا178
C409نور غزوان مزاحم احمد179
C409نور محمد وهيب علوان180
C409هاجر صالح خضي  صالح181



C409هدى صالح كاظم فؤاد182
ن183 ي حسي 

C409هدير حبيب بانن
C409وسام كاظم محمد عدوان184
ن طارق شعيب شاحوذ185 C409ياسي 
C409يمبن ماهر حماد جوهان186



القاعةاسم الطالبت

ن محمد1 C501ابراهيم راغب ياسي 

C501ابراهيم عبد الهادي مجهد علي2

C501ابراهيم نهاد طارق خليل زكي3

C501ابو بكر فرحان عبد الحميد حميد4

C501احمد جمال طارش حميدي5

C501احمد رعد عبد الواحد عبد الكريم 6

C501احمد عبد السالم عباس راهي 7

C501احمد عبد هللا حمه خان اسماعيل 8

C501احمد عزت فاضل احمد9

C501احمد علي صاحب حميد10

ي علوان11 C501احمد علي ناج 

C501احمد فراس حسام الدين عبد الحميد12

ن13 C501احمد محمد عماش حسي 

C501احمد محمود محمد عبد الهادي14

C501اديان محمد محمود كاظم15

C501ارين اياد احمد محمد16
C501اسامه خضي  عباس موزان17
C501اسيل هادي محمود ابراهيم 18
C501اطياف جاسم محمد فرج19
C501افنان صالح الدين ابراهيم خليل20
C501الباب اسعد عبد هللا ابراهيم21
C501الحارث حسن خضي  عباس22
C501الياس سعود عبد هللا محمد23
C501امنه علي عبد هويه24
C501امي  عبد الحكيم عواد رحيم25
ن عبد الستار عبد الملك عبد الجبار26 C501امي 
C501اوس اسماعيل خليل صباح27
ي جاسم28 C501اوس كريم ناج 
C501اونيل منهل حنا هرمز29
ي30

C501ايالف سعيد سالم رديبن
C501ايمان خليفه مني  عبود 31
ن32 C501ايه عمار طالب ياسي 
 علي33

ن C501براء فيصل عبد الحسي 
C501بشي  محمد حردان محمد 34
C501بشي  محمد علي حمادي35
ن36 C501تبارك اياد حيدر حسي 
ن37 C501تسنيم احمد صبار حسي 
C501جعفر حيدر طاهر رحيم38
C501جعفر محمد حماد شهاب39

قسم طب االسنان
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المرحلة الرابعة 



C501جوان امي  كاظم عطره40
C501حارث حسان تمي  حمادي41
C501حسن احمد مهدي صالح42
C501حسن فالح جرذي فندي 43
ن رسي    ح44 ن باسل حسي  C501حسي 
 علي غايب مراد45

ن C502حسي 
 علي محسن كاظم46

ن C502حسي 
ن نعمه حميد عباس47 C502حسي 
C502حيدر عمار خالد قاسم48
C502داليا حيدر عبد المحسن علي49
C502دانيا رياض زائر جاسم50
C502دانيه تغلب ابراهيم عبد هللا51
C502دانيه محمد كريم محيميد52
C502دينا سعد خليف فوزي53
C502رند نهاد محمد حامد54
C502رهام خالد منعم حسن55
C502رهام رعد ذياب ضاري56
C502روان عيد خضي  محمد57
C502روز موس ابراهيم حمدان58
C502رونق احمد عبد المهدي درب 59
ن محمد60 C502ريام عبد الرحمن حسي 
C502زهراء محسن ابراهيم متعب61
C502زيد عامر عباس سعيد62
C504زينب رعد سلمان عواد 63
C504زينب سعدون كامل غلفص64
ن مهنا65 C504زينب علي امي 
C504زينب غازي فهد خميس66
C504ساره صالح حردان محمود67
C504ساره غسان محسن علي 68
C504ساره نوفل عبد دهش69
ن سليم70 C504سخ  قيس حسي 
C504سالفه فريد محمود كامل71
C504شفق عميد علي امغي 72
C504شمس حيدر ساجت خلف73
C504شهد ضياء خليفه صالح74
C504شهد عبد الهادي سلمان داود75
C504شهد فاضل صادق جعفر76
ي احمد77 C504صديق محمد خي 
C504ضخ ناهض عكلة عبد القهار78
C504طه خليل ابراهيم جاسم79
C504طه نشات حمودي شهاب80
C504عباس عطيه عدنان قوجان 81
ن82 ي جاسم محمد حسي 

 
C504عبد الباف

C504عبد الحميد عبد رمح مخلف83
C504عبد الرحمن وليد خالد توفيق84
C504عبد الرزاق مني  حمد ارزيك85
C504عبد هللا حازم محمد وادي86
C504عبد هللا قيس قاسم محمد87
C504عبد المهيمن مؤيد ذياب حميد88
C504عبد صالح عبد موس89



C504عذراء عارف مخلف شاحوذ90
C504عز الدين ثناء كامل سعيد91
C504عز الدين فخري جاسم احمد92
C402علي حسن يعقوب محمد93
C402علي سعد محمد سمي 94
C402علي ناطق علي خضن 95
C402علي هاشم محمد سويلم 96
C402علي هيثم مني  عثمان جاسم97
C402عمر نهاد محمد غفور98
C402عمر وليد خالد كريم99

C402غدير خضي  عباس عبد100
C402غسق علي مجيد محمد101
C402غفران عبد هللا احمد علوان102
C402فاطمه محمد جلوب جدوع103
C402فجر خالد مصطقن صالح104
C407قطر الندى حسن عباس صالح105
C407النا علي نوري عواد106
C407لطيفه فاضل جاسم ارحيم107
C407لياىلي رافت حبىسي خالد108
C407ليث سعد عيدان جي 109
C407محمد احمد عمر خالد110
C407محمد خلف مجبل صالح111
C407محمد شامل كامل وهيب112
C407محمد صالح مهدي خلف113
C407محمد عالء مهدي محمد114
C407محمود جابر عبد هالل115
C407مرا عطيه داود محمد116
ي مخي عبد هللا117 C407مرثد خي 
C407مريم علي فخري عبد الوهاب118
C407مصطقن عبد السالم حاتم محمد119
C407مصطقن محمد عبد محمد120
C407مقتدى عماد جاسم عباس121
C407مقداد هادي عبد هللا خلف122
C407منار ميثم عبد االله ابراهيم123
ن عبد الرزاق124 C407مبن عبد الرزاق حسي 
C407مينه مساعد طه حويش125
 علي نصار126

ن C407نماء حسي 
C407نمي  احمد جاسم مخلف127
C407نوار زياد حمود عثمان128
C407نور الهدى صباح عدنان اسماعيل129
ن جابر130 C407نور الهدى صالح ياسي 
C407نور الهدى محمد مصطقن احمد131
C407نور خلف احمد صالح132
ي133 C407نور عقيل كاظم عريب 
ن اسماعيل134 C407نور علي حسي 
C407نور لؤي لطيف جاسم135
ي جاسم136 C407نور محمود ناج 
C407هبه بالل رزاق عبد137
C407هدى خلف احمد صالح138
C407هدى محمد طه محمد139



C407همسه نوري طركي عباس140
C407هيا احمد موس صالح141
C407وهد قضي عبد االله محمد142
ن احمد143 ن حامد ياسي  C407ياسمي 
ن محمد حمدي صالح الجعفري144 C407ياسمي 
 علي145

ن C407يونس موفق حسي 



القاعةاسم الطالبت

C501ابرار اسماعيل صباح عشان1

ن2 C501ابراهيم عبد المجيد محمد سعيد حسي 

C501ابو الحسن علي صبيح عبد الرضا3

ن4 C501احسان خميس رمضان حسي 

C501احمد حسام عبد الرحمن خليل5

C501احمد حمزه خضن حمادي6

C501احمد سالم خليل داود7

ن8 C501احمد عبد الرحيم ثابت شني 

C501احمد علي شهاب احمد9

C501احمد مجيد احمد كاظم الجبوري10

C501احمد محمد سعيد محمد 11

C501احمد معن احمد سالم12

C501احمد هيثم عبد حمود13

C501اروى خالد صايل عبد14

ن15 ي حسي 
C501اري    ج عادل بانن

C501اسامه صالح مهدي غليم16
C501اسامه محمود عيىس هاشم البدري17
C501اساور ماجد مهدي نعمه18
C501اسماعيل محمد سامي احمد اسماعيل19
ن طه العبيدي20 C501اسيل طه عبد الحسي 
C501الحوراء محمد عباس بكه21
C501امي  طه عبيد فرحان22
C501انوار شامل كامل وهيب23
C501ايات احمد ضياء جواد24
ي كاظم حنيش 25

C501ايات راضن
C501ايات هيثم نعمان عياده26
C501ايش حميد رشيد مظهور27
C501ايمن علي جالل حسن28
C501ايه زهي  جواد طالب29
C501ايه عبد الجبار ضاجي عواد30
C501ايه فالح عبد الحسن حيدر31
ن32 C501ايه محمد عدنان عبد الحسي 
C501ايهام حامد تركي عباس33
C501ايوب عدنان حسن حمد34
C501بارق عباس جاسم حسن35
C501براء جاسم محمد عواد36
C501تبارك صباح ابو بكر سالم37
C501جمانه صالح خلف عباس 38
C501حذيفه نصيف جاسم مهدي39
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ن عالء محمد عبد الرضا40 C501حسي 
 علي خوام حاتم41

ن C501حسي 
ن مثبن فاضل عبيد42 C501حسي 
C501حمزه ثامر كامل علوان43
 اسماعيل علي خضي 44

ن C501حني 
C501حيدر براء نجم عبد هللا45
C501حيدر عبد الكريم حامد محمد علي46
C501حيدر فراس حمزه عبود47
C501خديجه علي خضي  شالل48
C501دانيه صالح محمد نايل49
C501رحمه سهيل نجم عبود50
C501رسل عبد الرسول اسماعيل سكران51
C501رفل محمد عبد مطلك52
ي مصطقن ابراهيم53

C501رهف هانن
C501روز تركي داود عباس54
C501رؤى زيد عز الدين محمد نوري55
C502ريم سعد معن ابراهيم56
C502زمزم مقبول خضي  عباس57
C502زيد حيدر عبد الرضا عبد هللا58
C502زينب فارس عجمي تفاح59
C502ساره مجيد هداب هلهول60
C502سجاد احمد مرتضن محمد61
C502سجود مهدي خميس غدير62
C502رساج الدين ثامر هالل مصلح63
C502سما جميل صي  سعيد64
C502سما رياض محمد عبد هللا65
C502سماء عالء عباس باقر66
C502سوناز جمال علي محمد نور محمد67
C504شهد احمد غالب رشيد68
ي هادي69

C504شهد حيدر عبد الغبن
C504شهد عالء عبد المنعم داود 70
C504شهد محمود كريم مرموس71
C504شهد منذر شاكر عبد الحميد72
ن عطشان ضيدان73 C504شيماء حسي 
C504صفاء فوزي احمد خلف74
C504صفيه بشي  محمود نارص75
غام احمد شاكر عباس76 C504رصن
C504ضياء منذر جواد كاظم77
ن78 C504طه ابراهيم محمد حسي 
C504طيبه اسعد عبد هللا احمد 79
C504طيبه عمار مصلح مهدي80
C504عائشه قدوري كاظم ابراهيم81
C504عبد الجبار حسن عليوي حمادي82
C504عبد الرحمن زيد عبد االله مصطقن83
C504عبد السالم علي عبد السالم عبد84
C504عبد الصمد خالد صكبان حميد85
ي محمد86 C504عبد هللا صالح الدين عريب 
C504عبد هللا عصام علي كريم87
C504عبد هللا محمود كاظم نصيف88



C504عال فيصل جليل فيصل89
C504عال محمد عليوي احمد90
C504عالء قتيبه حاتم احمد91
ي علي92

C504علي اسعد غبن
C504علي رباح احمد مهدي93
C504علي زياد غازي حسون94
C504علي سامي محمد شالل95
C504علي عماد كريم محمد96
C504علي كنعان مزيد وهيب97
 علي خليل98

C402علي مثبن
اد الساعدي 99 C402علي محمد شمال رسر

C402علي مقداد سعيد محمد100
ن101 C402علي منعم زايد حسي 
C402عمر عامر محسن مهدي102
C402فاتن رياض احمد عبد103
C402فاطمه توفيق نجم عبد104
C402فاطمه ثامر صادق فليح105
C402فاطمه عبد الجبار عبد هللا محمد106
C402فاطمه عدنان اسماعيل رزيق107
ن108 C402فاطمه عقيل جبار شني 
ن مهنا109 C402فاطمه علي امي 
C407فاطمه كريم رحيم جراح110
ي حمد111

C407فرح كامل سبب 
C407كفاح سلمان عبد نجم112
C407ليث عادل عبد هللا بردان113
C407مثبن ضاري زغي  عرسان114
C407محسن كامران محسن ابو القاسم115
C407محمد امي  عيىس بكر116
ن عقيل عصام ثابت117 C407محمد امي 
C407محمد جمال عامر مخلف118
C407محمد حميد عبود حطحوط119
C407محمد حميد فاضل عبد الخضن120
C407محمد رياض حميد ماجد121
C407محمد شفيق عبيد جاسم122
C407محمد عبد الرحمن احمد علوان123
C407محمد علي خالد صبيح عبد الرضا124
C407محمد علي عبد الستار محمود125
C407محمد كاظم كريم عيىس 126
C407محمد محمود خليفه فرحان127
C407محمد نور الدين محمد مهاوش128
C407محمود طاهر هروش عبد129
C407مرتضن خليل ابراهيم مهوس130
C407مروه عبد الجبار عبد هللا وشل دهلكي 131
C407مريم حسام سلمان عبد132
ن محمد طاهر محمود133 C407مريم حسي 
C407مريم ساهر نعمه كامل134
C407مريم هادي جبار هادي135
C407مصطقن جبار اسماعيل جواد136
 علي137

ن  علي حسي 
C407مصطقن



C407مصطقن عمر حسن عبد السيد138
C407مصطقن كريم عبيد حسن139
C407مصطقن محمد وهيب سلمان140
C407مالك محمد فاضل عباس141
ي142

C407منتظر عادل نعيم ماضن
C407مهيمن عمر هشام محمد143
C407موج صباح عزيز محمد144
C407ميس محمد ثبيت مهودر145
C407ميسم موفق يوسف هادي146
C407نادين عامر جاسم محمد147
C407نبا محمد مشعل فياض148
C407ندى علي محمد طارق احمد149
C407ندى محمد يوسف هاشم150
C407نشين عادل محمد عبد151
C407نه رياض صالح حمادي152
C407نوار رعد طالب زبار153
C407نور باقر جعفر عواد154
ي عبد اللطيف ابراهيم155

 
C407هاجر شوف

C407هدى فاهم عايد ابراهيم156
C407همام عبد الكريم حازم عبد هللا157
C407هند صالح حسن محمد158
C407هند عطا نمر حامد159
C407هند نجم عبد خضي 160
C407وائل طالب حسب هللا رسحان161
C407وداد خالد عيىس سلمان162
C407وسن محمد يحب  موس163
ي محمود164 C407وعد حسام صي 
C407وهاد احمد طلب مبارك165
C407يوسف عدي جعفر رشيد166
C407يوسف مجيد رشيد خضي 167


