
المرحلة الخامسةصناعه االسنان

السعيالمرحلة الخامسة

40من االسمت

36ابتهال رعد شاوي موسى1

35ابرار مجتبى طارق محمد2

34اثيب رسول صيوان مرسول3

احمد حازم كاظم4

28احمد كريم عبد السادة عبد احمد5

31اساور عباس فاضل زنيد6

31أسامة يونس خلف7

36امنة محمود محمد علي هادي8

36انسام احمد عبدالكريم ابراهيم9

36انفال باسم شهيب احمد10

36ايات حسين علي فاضل11

32ايات سلمان داود مسعود12

34اية عبد المجيد حميد13

35اية كاظم عبد الرضا ساجت14

30إستبرق صبيح نعيم عبدعلي15

35إسراء ماجد حمدي صالح16

34إيمان يوسف جاسم عبدهللا17

32أكرم هاني عبدالكريم منصور18

32أم البنين صالح هادي حمزة19

29آيه حسين علي عبود20

30آيه خلف جاسم محمد21

34بتول عباس يعقوب جاسم22

34بنت الهدى عالء شاكر جاسم23

33بنين اسعد محمد كاظم24

34تقى حسن علي حسين25

34جعفر محمد هليل26

30جنات هيثم محمود ياسين27

35حسن حمود عجيل حمود28

32حسين طلعت عبد المهيمن29

34حوراء عبدالرحمن تعبان الزم30

31حيدر عوده ساري عوده31

26حيدر محمد حنون32

33ديانا هاشم حسين عويد33

31دينا عادل جوالن صالل34

36رابعه صفاء احمد يوسف35

31رامي سالم علي36

31رسل احمد فاضل جاسم37

36رسل حسن عثمان حسن38

32رسل ضياء ابراهيم حسن39



28رغد محمد حسن مكي40

34رفل علي محمدجواد صنكور41

35رقية خضير عباس علي42

 رند انيس محمد43

34رواء كريم راضي حسن44

35روان موسى عيسى موسى45

34زاهره موسى جعفر حسين46

35زمزم قيصر غالي احمد47

35زمن جبار حسين صالح 48

36زهراء راضي عبدالشيخ نعمة 49

31زهراء زيد حميد محسن 50

36زهراء عامر يعقوب حسين51

33زهراء عبدالمطلب عبدالرزاق52

35زهراء عالء عبد الصاحب محمد53

زهراء فاضل حسين غريدل 54

28زهراء نجم عبدهللا حسن 55

36زين العابدين فرج عبود قاسم56

33زينب شاكر جبار عبد الزهرة 57

32زينب عادل راضي ثاني 58

33زينة رافد محمد حسن ابراهيم 59

30سارة محمد علي عبد الرضا عفلوك 60

33ساره عمار نعمه صافي61

36سجاد علي عبود شريف62

32سنان عبدالنبي هادي حسين63

35شهد طارق مطرود عبدهللا64

35شهد عبد اللطيف امين عبدهللا65

36شهد عالء عبدالمنعم داود 66

31شهد يعقوب شياع ساهي67

36صبا عبد المهدي هاشم عبد الحسن68

35طارق عمار عطية طالل 69

31طه ياسين عيسى ياسين70

33عبدالرضا عبدالحسين برغش عبدعلي71

31عبدالعزيز خالد نظيم جعفر 72

30عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سعد73

33عبدالكريم محمود عبدالكريم74

33عبدهللا عبدالعباس حسين تقي75

32عبدهللا هاشم فاضل غانم 76

32عال ترفيع ياسر طعمه77

27علي حسن شنتة حسان78

34علي سرحان خليف علي79

34علي سلمان داود مشلح 80

29علي صيهود صدام81



31علي محمد حمزة82

33علي منتصر محمد ظاهر83

29علي عبدهللا عبدالكريم84

16علي كاظم الزم خلف85

35علي مهدي فرج طلب 86

30علي ناظم خلف87

34عمار احمد عبدهللا فالح 88

33عمر احمد فالح89

32غادة ثائر عبد العزيز عبد الرزاق 90

34غدير حبيب عبدهللا مطر91

37فاطمة احمد كريم علي 92

34فاطمة بالسم محمد صالح 93

36فاطمة عاطف جاسم محمد94

34فاطمة عبد الرضا لعيبي جالي95

31فاطمة عالء عبدالخالق طالب 96

36فاطمة كاظم محسن صديج97

34فاطمة وفي جري جارهللا98

37فاطمه عدنان لفته موسى 99

30فراس خالد شريدة جاسم 100

30فواز محمدرضا جواد101

29كاظم طالب غازي102

32كرار عبدالهادي مجيد مرهج103

31لجين احمد شياع ضيدان104

29ليث ضياء عبد مالح105

32ليلى عادل عبد الزهرة عزيز106

35محمد حسين سعدون هشام107

33محمد سعد غازي108

33محمد عبدالكريم عبدالسالم عبدالكريم109

32محمد هادي عثمان حسين110

34محمد هاشم عاشور عبيد111

32محمد وليد محمود112

35مرتضى هاشم محيسن113

36مرفت عبدعلي كاظم ايوب114

37مريم احمد شريف عبيد 115

35مريم اكرم رشيد دهام116

32مريم عبد االمير محسن جياد 117

34مريم عبد الكريم يوسف مهدي 118

32مريم عبدهللا غضبان علي119

37مريم كريم سدخان 120

30مريم ماجد عبدالشهيد عبدهللا 121

32مريم مصطفى كاظم حالوب 122

35مصطفى سمير سامي علوان123



32مصطفى عبدالحسين نعمة124

30مصطفى مسلم عبد العزيز فيصل125

35مناف عبدالحسين محسن عبدهللا126

28منتظر جاسم عباس صالح127

37منتظر سالم عبدالحسين حمد128

32منتظر كاظم عداي تركي129

34منتهى مازن هواز عبد الرضا130

35ميثم جعفر صادق رشك131

30ميس عبدالكريم محمد132

28ميس محمد موسى محمد133

35ميسم فريد عبد 134

31نادين يوسف حسين عبد الشاه135

37نبأ جميل محمد حسين حمادي 136

27نسمات عباس رحيم لفتة137

37نور الهدى علي عبود جخيور 138

26نور الهدى عماد جواد خالد 139

31نور رياض عبدالجبار احمد 140

33نور لؤي محمد عبد المحسن141

37نورالهدى قصي حسن عباس142

34هاجر طاهر عبد الحسين فهد143

35هبة محسن جاسب صالح144

32هدى صباح نوري عاتي145

37هنادي حافظ عبد الزهرة خمام 146

36وليد خالد وليم مايكل147

34وهاد محسن جمعة نعيمة148

34ياسر حسام عبد هللا جاسم149

36ياسر وصفي سالم الزم150

34ياسمين عبدهللا عبداالمير حسين151

32يوسف جاسم عباس152

35يوسف ياسين كشكول عبد الرضا153


