
 المرحلة االولى

 المادة اسم الطالب ت

  الحاسبات تشريح عام احمد عباس عيسى 1
االحياء  تشريح عام بشار مؤيد عبد والي 2

 الطبية
 

الفيزياء  حمزة حسن ناصر 3
 الطبية

الكيمياء 
 الطبية

 

االحياء  رجاء عنتر خلف 4
 الطبية

  

الكيمياء  زهراء راجي خصاف 5
 الطبية

  الحاسبات

حقوق  سحر جليل حسين 6
 االنسان

  

االحياء  سرى عقيل خليل 7
 الطبية

  تشريح عام

المصطلحات  طيبة كريم كاظم 8
 الطبية

  تشريح عام

االحياء  مؤمل هاشم محمود 9
 الطبية

  تشريح عام

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثانية

 المادة اسم الطالب ت

  مادة سنية تشريح عام آسيا غالب مصطفى 1
  فسلجة تشريح عام جاسم محمدآمنة  2

  فسلجة تشريح عام زينب عباس نعمة  3

   فسلجة اسالم حسين عمران 4

   فسلجة فاطمة حسون نور 5

   فسلجة ميعاد علي جياد 6

  جنةأ فسلجة  نجالء جالل جابر 7

  أجنة فسلجة  فضيلة قيس جالب 8

   مادة سنية بنين رسول جياد 9

   مادة سنية زينب عبد االمير 10

   مادة سنية فاطمة هادي شهيب 11

   مادة سنية فرقان عالوي عبيد 12

   مادة سنية كرار حميد خفيف 13

   أجنة زيد حسن علي  14

   أجنة هشام نغيمش  15

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 المادة اسم الطالب ت

اديان حيدر عبد  1
 الصاحب

   احياء مجهرية

   جراحة فم أزل ستار حسن 2

   ادوية حسن عبد العزيز 3

   ادوية رسل عدنان جاسم 4

   جراحة فم رسل علي محسن 5

) معالجة اسنان احياء مجهرية جراحة فم رضاب محمد عبد 6
 حشوات (

معالجة اسنان  زيد حسن علي 7
 )حشوات (

  

معالجة اسنان  جراحة فم زينب حاكم زعل 8
 )حشوات (

 

   جراحة فم زينب عباس جبار 9

   ادوية ستار جليل 10

  احياء مجهرية جراحة فم عبد هللا جاسم 11

   ادوية قطر الندى سعيد 12

  احياء مجهرية ادوية نبراس حسين عبد 13

   جراحة فم فاتن ضياء 14

   فم جراحة هشام نغيمش 15

 احياء مجهرية جراحة فم ادوية ايمان خالد رسول 16

   جراحة فم فضلدعاء قاسم  17



 المرحلة الرابعة

 المادة اسم الطالب ت

   طب عام رتاج باسم 1

  جراحة فم تقويم اسنان روان عقيل 2

   طب عام ضحى موسى حسن 3

   طب عام طيبة عالء 4

 امراض اللثة جراحة فم تقويم اسنان الزم طالب 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


