
السعي 2021-2020المرحلة الثانية صناعه االسنان

40من اسم الطالبت

38.125احمد حسن شري دالم1

37.875احمد حيدر غضبان فالح2

36.125احمد كريم طه نعمة3

30.25احمد مؤيد جبار عبود4

36.875احمد وليد يوسف يعقوب5

28.75اديان مالك زوير6

33.75اساور عبد اللطيف عبد القادر7

37.375افنان عبد الرزاق محمد احمد8

20اكرم صباح غضبان مذكور9

38.375االء كريم هاشم جبر10

33.25الحوراء حيدر طاهر طعمة11

37.375المجتبى حيدر عيسى حمادي12

35.25المؤمل منذر خليل إبراهيم13

34ام البنين هاني حسن علي14

34.75امنيه جواد رمضان فضل15

35.25ايات صفاء عيسئ سلمان16

38.5ايات عدنان صالح منصور17

38اية صالح عبد الزهرة سلطان18

30.375اية عدي جبار عبد علي19

32.625ايمان عبد الحسن غضبان 20

33ايه حميد جبار موله21

36.125أيوب ناظم جاسم محمد22

31آالء جبار مرزوق عبد الزهرة23

34بتول ثامر عيسى حبيب24

37.375بتول حسنين علي25

37.375بتول عبد الكريم دهر جبار26

35.125بدور خالد عبد القادر عبد هللا27

26.25تبارك سعد محسن بدر28

38تبارك عالء كامل علوان29

35.875جعفر شعدول طروم30

33.5جنات سالم خلف حسن31

37.375جنان مشعل صالح حسن32

38.25حسن عباس لفته محسن33

39.25حسن عبد الرضا عبد الكاظم عبيد34

30.75حسين عادل عبد الصمد غالب35

32.125حسين عبد الكاظم محمد عبود36

36.25حمزة غانم نوري خلف37

38.5حمزه عبد الحسن محمد جمعه38



36.625حوراء جواد كاظم حاتم39

31.5حوراء ماجد حسك عبدالحسن40

38.875حوراء ماهر جبار عوده41

33.5حوراء مطشر فليح معش42

34.75خديجة صكر عبدهللا عكاب43

35.5خديجة مسلم وادي خلف 44

34.125خديجه عليوي عبد خالطي45

36.25دعاء نوري فاضل عباس46

34.375رانيا علي عبد الباقي راضي47

32.375رانيا مؤيد يوسف كاظم48

38.625رتاج عيسى عبد هللا ثامر49

22.5رسل نظير حسين يوسف50

31.375رضا رمضان يوسف جميان51

32.125رقيم شاكر محمود عثمان52

32.125رقيه بسيم جاسم حسين53

37رهف ميثم شاكر عبد الحسن54

33روان  بهاء إسماعيل عريبي55

33.625روان احسان علوان عبدالحسين56

35.75رونق عبدالرحمن عبدالكريم عصفور57

38رؤى حسين طالب منصور58

33.375زهراء احمد عبد وادي59

36.25زهراء أحمد سالم مراد60

39.625زهراء بشير خلف نيشان61

35.125زهراء حازم حسن حمادي62

33.125زهراء سعيد عجر بندر63

29.5زهراء صادق جميل مطشر64

38زهراء صباح اغا شامي65

33.625زهراء طارق حميد عبد الرسول66

34.125زهراء عباس جبار وادي67

37.375زهراء عباس حافظ حنون68

26.125زهراء عبدالزهره محمد خلف69

33.125زهراء عساف محمد علي70

34.5زهراء لطيف كاظم صحين71

34.25زهراء محمد علي حسن72

35.75زهراء مسلم مجيد حميد73

38.25زهراء مصطفى مهدي حسين74

31.75زهراء مقداد نوري عزيز75

33.125زهراء ناهض سالم خضير76

38.125زهراء هادي شريف شتام77

39.25زهراء يونس بدر حميد78



30.25زينب اسعد نجم عبد هللا79

38.375زينب أسامة يحيى محمدعلي80

39.25زينب سلمان عبدالرزاق81

29.5زينب عبد هللا عودة نجم82

36زينب عزيز مصطفى محسن 83

33.125زينب محمد عاجل شلتاغ84

37.75زينب محمد عبد الرضا85

28.125زينب محمد قاسم علوان86

36.875زينب مؤيد الزم سلمان87

37.375زينب يوسف ثامر عبود88

36.75سارة لهيب جاعد89

34سارة لؤي عبد الكريم محمود90

37.625سارة محمود قاسم داود91

33.5سارة معتز غالب باقر92

33.25سارة هاشم مهدي خزعل 93

32.875سالم جاسم سالم صالح94

34.375سجاد بسام قاسم كاظم95

37.125سجاد علي عبد الحسين علك96

33.875سجاد لؤي رسمي حسن98

32.375سجى علي ناصر99

28.5سرى معمر عبد القادر جاسم100

35.5سكينة فارس عبد العالي نيسان101

38.375شمس وليد عباس حمزة102

29.25شهد احمد باجي هبسي103

34.5شهد عمران منصور فهد104

28شهد مسلم عباس عبد اللطيف105

31.625صابرين جبار عبد خنجر106

36.875صفا بدر هويدي جابر107

31.375ضحى امين عبد الزهرة جعفر108

34.375ضحى قيس عبد الخضر عبود109

30.375ضفاف مسلم جاسب مهدي110

32.75طالب عالء طالب علي111

30.375طاهر ياسين حسن طاهر112

34طيبة عقيل هاشم جازع113

33.625طيبه جعفر صادق رشيد114

37طيف نهار يوسف راضي115

32.75عباس داخل عاتي جابر116

37.375عباس عزيز نعيم مكي117

22.5عباس غني شمران مزيعل118

37.5عباس مثنى صباح عبدالحميد119



38.25عبد الرزاق مصعب عبد الرزاق120

34.125عبد العزيز ايهاب مجيد لفته121

25.125عبد المنعم احمد عبد المنعم 122

32.875عبد مناف بشير لفتة عبد الرضا123

34.75عبدالجليل عبدالهادي عبدالجليل124

39.125عبدهللا سلمان كاظم داود125

35.375عبدهللا عبدالحميد محمدحسن126

38.875عبدهللا فريق عبدالزهرة عبدهللا127

34.625عبدهللا محمد نعيمه مطر128

37.75عبدالمهدي احمد عبد المحسن129

30عذراء حامد عبد الواحد حمود130

33.75عال حسن نعيم محمد131

37.375علي ابو طالب بدر عبد هللا132

35.5علي الدر حميد كاظم كريم133

27.375علي اياد صاحب غضبان 134

33.5علي رضا عدي طعمه فيصل135

30.25علي عبد الهادي كاطع 136

33.125علي عدنان شمخي جبر137

34.375علي عصام خليل إبراهيم138

28علي عويد جابر شكبان139

36.25علي فداء كفاح عبدالمحسن140

35.875علي مرتضى فاضل راضي 141

35.25عمر مازن سلمان عبد الرزاق142

28.5غدير خلف جبار صالح143

31.5غدير عبد المحسن مصطفى144

37.25فاطمة احمد صدام عبد الكريم145

24فاطمة اياد عبد هللا سبتي146

30فاطمة اياد كاظم حسن147

35.875فاطمة جواد زيارة جمعه148

32.75فاطمة رعد عبد الرضا عريبي149

38.5فاطمة زاهي عبد عبدعلي150

36فاطمة صفاء فيصل صالح151

33فاطمة طارق ناصر سويلم152

35.625فاطمة عباس علي ورواش153

36.375فاطمة عبد الرحيم مجيد باهظ154

33.875فاطمة علي سلمان معلة155

29.5فاطمة عماد زكي حيدر156

35.25فاطمة فؤاد عبدالحسن157

33.5فاطمة ماجد حسن فليح158

35.875فاطمة محمد حنون شنيور159



33.75فاطمة هاشم مولى صالح160

37.375فاطمه عصام حسن يوسف161

35.625فاطمه علي حسن محمد162

34.25فرقان راجي عبد اللطيف جواد163

37.75فرقد صباح عبود حميد164

36.25فضيله اسعد خلف معتوق165

34.875كاظم عبد الرحمن جاسب يوشع166

33.25كرار باسم شاكر عبدالعزيز167

18.5كرار مهند محمود عباس168

33.75كوثر منصور مكي بدر169

34.5لبنى احمد علي حسين170

34.75لبنى عبدالكريم امين171

37.125محسن عباس لفته محسن172

34.25محمد احمد رزاق ناهض 173

33.25محمد امجد شريف مجدي174

31محمد عبد الحسين صباح صيوان175

39.25محمد عبد الخالق محمود فارس176

33محمد عبدهللا عبدالقادر177

32.375محمد قادر لفتة مال هللا178

36.25محمد قيصر عبد العباس هندي179

36.375محمد كريم مايع قاسم180

32.5محمد مخلص ناصر علوان181

28مريم اسامه عبود عبد العباس182

37.5مريم جواد كاظم جري183

36.5مريم سمير مزهر184

38.125مريم طارق غانم صخي185

38.375مريم طاهر عباس طاهر186

34.375مريم عقيل ناصر عباس187

36.75مريم محمد عبد الوهاب حسين188

28.5مسار حيدر كاظم علي189

35.5مصطفى خالد عباس190

38.75مصطفى وسام سعيد191

37.625منار جاسم محمد عسكر192

33.875منار محمد جاسم محمد193

31.25منار مصطفى عبدالحافظ عبدالحسن194

28.5منتظر شهيد ناصر ماجد195

38.125منتظر يوسف عودة يوسف196

37.875مهدي رياض جاسم محمد197

35.5مهدي كاظم خلف حسن198

26.75ناظم رياض داود سلمان199



34.625نور الهدى ثامر عبدالواحد 200

27.875نور الهدى عبد الكريم احمد201

32.875نور جمعة مبارك عزيز202

37نور نزار رزاق مايع203

30.125هاجر علي فاضل مرهون 204

29.5هبه عبد العزيز عبد الزهره205

38.875هبه كامل عبد االمير لفته206

29هدى بدر موسى خضر207

32.625هدى سعيد شهيد جعفر208

34.25هدى عماد جميل هادي209

32.625هدى فضل عبدهللا فضيح210

36.375هديل حبيب فليح حسين211

37.5وسن محمد عبد السادة مهوس212

36.25ياسين ماهر ياسين213

23.75محمد شاكر نافع رحيم  214

25.375تبارك عدنان مجيد 215

32.5حسين حمزة عباس 216

30.125زهراء علي حسين 217

0زينب عباس  شاكر218

0هبه احمد عبد النبي219

0ايات احمد صالح220

0تسنيم علي فرحان221


