
جراحة الفم
Grand totalالمرحلة الثالثة

out of 40االسم الرباعي باللغة العربيةت
34ابراهيم مؤيد جاسم محمد1

34.5ابوالحسن رعد إسماعيل طاهر2

30.5احمد جبار عاصي عليخ3

30احمد صافي حمزة4

29احمد عادل جمعه عبد النبي5

28.5احمد عبد المطلب صيوان6

35.5احمد عماد ياسين جاسم7

27.5احمد ماجد كاطع جابر8

22.5ازهار فاضل نعيم حسين9

30.5ازهار منصور كاظم10

33اسراء محمد مهلهل جميل11

17االء توفيق حميد**12

24.5الحسن  عبد الزهره عبد جداوه13

33الزهراء  علي اشياع ضيدان14

32ام البنين صالح مهدي15

31.5ام البنين مشتاق حامد16

34امجد رياض نجم عبود17

28.5انعام عوده عجم مهنا18

23ايات سلمان عباس شهاب19

26.5ايات يونس خلف20

27اياد عالء الدين طه ياسين21

22.5ايمان ستار محمد22

27.5اكرم صباح غضبان مذكور23

27.5اسماء صالح حاتم محمد24

25.5بدور ساجد عبد الرزاق25

28براء فارس فرج26

34بنين  معين جاسم محمد27

31بنين سالم علي سالم28

28.5تاجيه اسماعيل ياسين طه29



35تبارك جاسم حاتم طاهر30

25تبارك صالح نعيم حميد31

26.5تبارك عبد الزهرة داوود32

25تحسين علي راضي33

31.5تقى جالل حسن نتاش34

24.5تيماء ذنون  ياسين عبد الخضر35

30جنة محمد صبار عبد الرضا36

31.5جواد عبد الكاظم داوود حسين37

25.5حسن جعفر  محسن كريم38

29حسن رياض مهجر محسن39

31حسن علي هاشم شحيت40

32حسين اسعد عبد النبي41

26.5حسين صباح نوري42

33حسين لفتة عباس ثامر43

31حوراء عالوي عبد الحسين44

31حيدر رافد محمد علي محمد45

30.5دعاء جعفر طاهر حمود46

32.5دعاء حسين عبد الحافظ47

34رانيا اياد فاروق48

32.5رباب وليد شاهر49

18.5رجاء اسعد حسين50

27رحاب رويس كاظم عويز51

28.5رزان ثامر حمود ثامر52

30.5رسل جعفر محسن كريم53

28.5رسل على جاسم شرهان54

30رغد حافظ عبد الكريم فارس55

30رواء احمد عبد الغني56

33روان اياد ابراهيم شناوة57

30زهراء حبيب عودة58

34.5زهراء حميد سالم59

35.5زهراء حميد شدهان60

31.5زهراء عبد الحسين عبود61



30.5زهراء فاضل حمادي حمود62

29زهراء محمد جاسم نجم63

27.5زهراء هيثم قاسم64

30.5زهراء سلمان ناصر65

33.5زين العابدين عالء هاشم66

32.5زينب حسن محمد رمضان67

23.5زينب عبد الكريم عبود علي68

27زينب عبد السالم عبيد عيسى69

30زينب غانم شهيد علك70

28زينب قاسم عبد هللا حسين71

31.5زينب قاسم نورى72

30زينب محسن حنون73

27.5زينب محمد جاسم74

27زينب محمد شهيب75

36زينب محمود سامي جاسم76

31زينب نجم فاخر محمد77

27.5سجاد احمد جاسم عيسى78

26سجاد عبد الهادي مجيد مرهج79

27.5سجى مهند حسن إبراهيم80

37سجى ميثم غالب زعيبل81

22.5سحر توفيق عبد هللا هجول82

18سيف يوسف محمد83

26شهد حسن علي حسين84

26.5شهد سعد كاظم جواد85

31.5شهد عباس صدام محسن86

35.5شهد كاظم عبد الرزاق مفتن87

30صابرين هادي عبدالكريم خزعل88

36صفاء فارس خزعل فهد89

28عباس اسعد نوري راضي90

30عباس حافظ عبد الزهرة91

32عباس داود عبدالنبي رهيف92

32.5عباس سعد عطوان عبدهللا93



29عباس كامل صالح أحمد94

32عبدهللا ايوب رحيم جري95

15عدنان فليح جالب عبيد96

19.5عال مانع عطشان خليف97

28علي اياد سوادي عماره98

25.5علي خالد جبار سوادي99

31علي داود كرم داود100

24علي سريح داخل حسن101

37.5علي نبيل عبدالرزاق جاسم102

24.5غدير جبار عزيز ثامر103

18غدير صاحب شناع لفته104

27.5غدير علي عبد عيسى105

30فاطمة امين عبد الوهاب عبد الرازق106

30فاطمة امين منصور عبود107

35فاطمة حازم جبار سالم108

33فاطمة حسن عبد الرحيم عبد الرضا109

26فاطمة رعد غازي سعدون110

35فاطمة زهير غازي عواد111

23.5فاطمة سالم كريم112

27.5فاطمة شاكر قاسم113

35.5فاطمة صالح شعبان114

23فاطمة عبد الرضا عبد النبي115

34فاطمة مازن عبود يوسف116

21فاطمة محمود يوسف مراد117

22فاطمة وليد عبداالمير**118

29.5فرح محمد مصطفى عثمان119

36فيصل ميثاق فيصل120

27قاسم عبد الحسين على121

27.5قطرالندى باسم عبيد122

31كرار عادل سعيد صبر123

28كرار عقيل حسن قاسم124

29.5كرار ليث جاسم محمد125



29مجتبى غسان عباس126

29.5مجتبى يوسف علي خلف127

28محمد ريسان عبدالجليل128

29محمد علي طالب شريجي129

28محمد قاسم جبر خيون130

36محمد نائل توفيق131

35مرام عمار عبدالحسين132

32.5مريم اياد مهدي133

26.5مريم حسين علي صنكور134

23مريم مسلم وادي خلف135

30مسرة احمد حسين136

32مصطفى احمد بشير محمد137

0مصطفى جبار كاظم138

20مصطفى سامي حسن139

30مصطفى عيسى عبدهللا140

21.5مالك مصطفى عبد العباس141

31منار مصطفى داود142

34مؤمن عبدالحكيم ثامر143

24مؤيد ضياء عباس144

35مينا علي فيصل عبد العالي145

20نادين عبد الكريم قاسم صالح146

32.5نبا احمد  عامر  فاخر147

24نبأ نجم عبدالرضا148

31.5نرجس شهيد حسن149

32نمارق قصي مكطوف150

20نور جمهور كاكا قادر151

33.5نورالهدى عالء حافظ152

26.5نورالهدى عوده عبد الحسين153

32هاجر محمد جبار  عاتي154

35هاله عبد الرزاق خلف155

31.5هبه علي ظاهر حبيب156

27هديل محمد خضير حسن157



22ود الزهراء مهند عباس158

30يسرى سعد غالي159

33.5ياسمين خضر عبد الرضا160


