
5سعي مادة طب االسنان الوقائي م

40السعي اسم الطالب

28.85ابتهال رعد

29.62ابرار مجتبى

25.15اثيب رسول صيوان

32.17احمد حازم كاظم

17.5احمد عماد عبدالكاظم

25.05احمد كريم

مستوفياسامه يونس خلف

26.3اساور عباس فاضل

30.47اكرم هاني عبد الكريم

29.75انسام احمد

28.37انفال باسم شهيب

26.02ايات حسين علي فاضل

29.27ايات سلمان داود

28.47اية عبد المجيد حميد

29.75اية كاظم عبد الرضا

24.8ايه خلف جاسم

28.57إستبرق صبيح نعيم

29.62إسراء ماجد حمدي

28.22إيمان يوسف جاسم

32.32أم البنين صالح هادي

30.15آمنة محمود محمد

30.2آيه حسين علي

29.07بتول عباس يعقوب

31.4بنت الهدى عالء

31.72بنين اسعد

29.92تقى حسن علي

28.15جعفر محمد هليل

27.95جنات هيثم محمود

13.5حسن جمال

31.7حسن حمود عجيل

11حسن ماجد

18.65حسين طلعت عبدالمهيمن

17حسين غني حسين

28.45حوراء عبدالرحمن تعبان

24.8حيدر عوده ساري

20.42حيدر محمد حنون



5سعي مادة طب االسنان الوقائي م

40السعي اسم الطالب

28.12ديانا هاشم حسين

28.25دينا عادل جوالن

30.9رابعه صفاء احمد

25.37رامي سالم علي

28.6رسل احمد فاضل

27.65رسل حسن عثمان

27.07رسل ضياء ابراهيم

31.77رغد محمد حسن

28.62رفل علي محمدجواد

26.67رقية خضير عباس

26.15رند انيس محمد

31.52رواء كريم

27.5روان موسى عيسى

27.6زاهرة موسى جعفر

29.72زمزم قيصر غالي

31.25زمن جبار

26.47زهراء راضي عبدالشيخ

19.4زهراء زيد

31.82زهراء عامر يعقوب

26.02زهراء عبد المطلب

28.02زهراء عالء عبد الصاحب

27.32زهراء نجم عبدهللا

30.17زين العابدين فرج

25.8زينب شاكر

26.12زينب عادل راضي

0زينب عبدعلي عودة

28.67زينة رافد محمد حسن

29.22سارة محمد علي عبد الرضا

25.3ساره عمار نعمه

29.9سجاد علي عبود

25.22سنان عبد النبي هادي

29.47شهد طارق

28.37شهد عبداللطيف امين

30.02شهد عالء عبدالمنعم

26.32شهد يعقوب شياع

28.87صبا عبد المهدي هاشم



5سعي مادة طب االسنان الوقائي م

40السعي اسم الطالب

23.62طارق عمار عطية

28.8طه ياسين عيسى

28.55عبدالرضا عبدالحسين

28.82عبدالعزيز خالد

27.27عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

23.02عبدالكريم محمود

25.67عبدهللا عبدالعباس حسين

27.9عبدهللا هاشم فاضل

25.47عال ترفيع ياسر

29.65علي حسن شنته حسان

26.75علي سرحان

28.97علي سلمان داود

16.35علي صيهود

0علي عبد الحسن احمد

27.97علي عبد هللا عبد الكريم

11.1علي كاظم الزم

25.87علي محمد حمزة

26.5علي منتصر محمد

0علي مهدي صالح

29.97علي مهدي فرج

21.05علي ناظم خلف

25.92عمار احمد

25.77عمر احمد فالح

28غادة ثائر عبد العزيز

30غدير حبيب عبدهللا

29.62فاطمة احمد

30.05فاطمة بالسم محمد

28.75فاطمة عاطف جاسم

30.37فاطمة عدنان لفتة

30.47فاطمة عالء عبدالخالق

34.45فاطمة كاظم محسن

28.65فاطمة وفي جري

27.77فاطمه عبد الرضا لعيبي

26.22فراس خالد شريدة

23.15فواز محمد رضا جواد

21.2كاظم طالب غازي



5سعي مادة طب االسنان الوقائي م

40السعي اسم الطالب

29.07كرار عبدالهادي مجيد

27.35لجين احمد شياع

27.75ليث ضياء عبد

26.82ليلى عادل عبد الزهرة

32.7محمد حسين سعدون هشام

25.77محمد سعد غازي

26.97محمد عبدالكريم عبدالسالم

26.97محمد هادي عثمان

28.92محمد هاشم

24.9محمد وليد محمود

مستوفيمرتضى هاشم محيسن

24.52مرفت عبد علي كاظم

26.82مريم احمد شريف

29.2مريم اكرم

31.82مريم عبد االمير محسن

30.8مريم عبد الكريم يوسف

35.25مريم عبدهللا غضبان

31.07مريم كريم

27.25مريم ماجد عبدالشهيد

28.42مريم مصطفى كاظم

30.95مصطفى سمير سامي

مستوفيمصطفى عبد الحسين

29.82مصطفى مسلم

15.5مقداد نضير

30.97مناف عبدالحسين محسن

25.67منتظر جاسم عباس

25.5منتظر سالم عبد الحسين

29.05منتظر كاظم

28.32منتهى مازن هواز

26.87ميثم جعفر صادق

27.47ميس عبدالكريم

25.22ميس محمد موسى

25.7ميسم فريد عبد

30.2نادين يوسف حسين

27.12نبأ جميل محمد حسين

28.25نسمات عباس
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28.22نور الهدى علي عبود

29.12نور الهدى عماد جواد

30.45نور رياض

23.87نور لؤي محمد

28.95نورالهدى قصي حسن

29.72هاجر طاهر عبدالحسين

0هبة عودة عباس

31.1هبة محسن جاسب

28.4هدى صباح نوري

26.92هنادي حافظ عبد الزهرة

34وليد خالد وليم

25.27وهاد محسن

28.45ياسر حسام

30.62ياسر وصفي سالم

31.95ياسمين عبدهللا عبداالمير

26.15يوسف جاسم عباس عبدهللا

27.52يوسف ياسين كشكول


