
 كلية اصول الدين الجامعة/ قسم طب االسنان 

 لالمتحانات االلكترونية والحضورية   2020/2021جدول امتحان نهاية السنة للعام الدراسي 

اليوم 

 والتاريخ

 المرحلة الخامسة  المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى 

االحد 

25/7/2021 

English  

 الكتروني

Embryology 

 الكتروني

Microbiology 

 حضوري

Periodontics 

 حضوري

Oral surgery 

 حضوري

االثنين 

26/7/2021 

General 

anatomy 

 حضوري

Oral histology 

 حضوري

   

الثالثاء  

27/7/2021 

  Oral surgery 

 حضوري

oral surgery 

 حضوري

Oral medicine 

 حضوري

االربعاء 

28/7/2021 

 G.histology 

 حضوري

   

الخميس 

29/7/2021 

Chemistry 

 الكتروني

Dental 

material 

 الكتروني

Community 

 الكتروني

 

G. medicine 

 الكتروني

Periodontics 

 الكتروني

السبت  

31/7/2021 

Terminology 

 الكتروني

Physiology 

 الكتروني

Pharmacology 

 الكتروني

Pedodontics 

 الكتروني

Pedodontic 

 الكتروني

االحد 

1/8/2021 

 اللغة العربية

 الكتروني

Anatomy 

 حضوري

   

االثنين 

2/8/2021 

  Radiology 

 حضوري

Conservative 

 حضوري

Prosthodontics 

 حضوري

الثالثاء  

3/8/2021 

Dental 

anatomy 

 حضوري

Biochemistry 

 حضوري

   

االربعاء 

4/8/2021 

Computer 

 الكتروني

 Prosthodontics 

 حضوري

oral pathology 

 حضوري

Conservative 

 حضوري

الخميس 

5/8/2021 

 ديمقراطية

 الكتروني

Computer 

 الكتروني

 Prosthodontics 

 الكتروني

 

السبت  

7/8/2021 

Physics 

 الكتروني

 G. pathology 

 الكتروني

G. Surgery 

 الكتروني

Prevention 

 الكتروني

االحد 

8/8/2021 

 Prosthodontics 

 حضوري

   

االثنين 

9/8/2021 

Biology 

 الكتروني

 Conservative 

 حضوري

Orthodontics 

 حضوري

orthodontics 

 حضوري



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  نهايةامتحانات 

 ( 1القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 ايمان قيس محمد صالح  16 ابتهاج عبد الكريم رحيم محسن  1

 ايه زياد طارق حسن  17 احمد حسن محمد حسن  2

 ايه صالح عبد المهدي علي  18 احمد محمد عباس عكبر  3

 عباس حسن فارس ايه  19 احمد واثق حسين محمد  4

 ايه عبد الهادي غانم حسين  20 اديان عبد الحسين نعيثل سويهي  5

 ايه علي عبيد نور  21 اطياف صبري راشد جباره  6

 ايه علي نجم عبود  22 االء حسين علي ناجي  7

 أحمد عبد المحسن فاضل عبود  23 االء حسين مناتي شمخي   8

 عامر عبد الرحمن اسماعيل آيات  24 االء محمد علي ناصر كاظم  9

 آيه حسين مسلم انفيس  25 البتول سالم مخيبر   10

 بتول جواد حمزة خضير  26 امنة قاسم علي حسين  11

 بنين جواد كاظم نعمه  27 امنه ظافر مزبان عبد هللا 12

 بنين ماجد عبد حسن  28 امنه عماد صباح حمودي  13

 مغتاض حسنبنين يحيى  29 ايات لفته غايب مدافر  14

 بيداء حبيب خضر عنكوش  30 اية عدنان جواد كاظم   15
 

 

 المرحلة الثانية 

 رقيه عامر سلمان  9 احمد عماد عبد  1
 روان اسامه عبدالرحمن  10 امير ليث حسين  2
 ريفان عبد المجيد علوان  11 ايه حسين حيدر  3
 زينب حسين عبدالحسن  12 بالل مصطفى مجبل صالح  4
 زينب عزيز لفته ليلو  13 جاسم حسن علي  5
 ساره زيد خلف  14 حوراء علي سلمان  6
 شاه زنان خليل علي  15 حوراء فاضل حسن  7

   حيدر جعفر جبار قاسم  8
 

 



 

 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 2القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 حسين علي محمد جابر  16 تبارك عامر جاسم محمد  1

 حسين قاسم محمد كاظم  17 تبارك عدي رشيد غايب  2

 حسين كامل قاسم نجم  18 تبارك ناهد مؤيد عبد الرحمن  3

 حسين ياسين محمود مصطفى  19 تقى محمد خليل ابراهيم  4

 سلمان حنين فاضل هاشم  20 تمارة علي حسين علي  5

 حنين نصير فرحان عبود  21 جنات عبيد غشيم بشير  6

 حور العين مهند كرم عبد الحسين  22 جهينه علي جاسم علي  7

 حوراء جبار خزعل بدن  23 حسن عالء فهد ناصر  8

 حوراء حميد عودة  24 حسن علي غازي عبد  9

 حوراء خلف عنيد هميم  25 حسنين صالح مهدي عبد االمير  10

 حوراء رضا اعناد كاظم  26 حسين اسعد حيدر مولود  11

 حوراء علي صاحب شلش  27 حسين جعفر هدام محسن  12

 حوراء علي فالح حسن  28 حسين خضير قاسم عليوي  13

 حيدر عبد الكريم مهدي زغير  29 حسين عباس خضير داغر  14

 ختام عبد كاظم محمد   30 حسين علي عبد الرضا جباره  15
 

 

 المرحلة الثانية 

 محمد اياد عبد المهدي 8 شكران عقيل عبد الرزاق  1
 محمد موسى شكر  9 عبدهللا صفاء جواد  2
 مريم جعفر كاظم خنوبه  10 علي أحمد رحمه  3
 منال حسنين انور فاضل 11 علي عماد حسين عطوي 4
 منتظر سلمان حسين موسى  12 علي ماجد هادي  5
 هاجر نعمه شكر محمود  13 غسان حمزه محسن  6
 هدى مازن عيسى  14 فدك عباس جوحي مكلف  7

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 3القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 روضة عباس كاظم  16 دعاء احمد محمد جابر  1

 روناك عبيد محمد محمود  17 دنيا عبد الغني طاهر محمود  2

 رويده عبد االمير ذياب حميدي  18 ديار حمد حسين  3

 ريام سالم يحيى عبد النبي  19 دينه اياد خلف محمد  4

 ريام ماهر محمد حسين  20 ذنون طالل عبد الجليل اسماعيل  5

 ريتاج سامي معله عبيد  21 رتاج ستار عبد هللا جاسم  6

 زهراء ابراهيم فرحان  22 رتاج محمد مطشر عواد  7

 زهراء احمد كاظم غضبان  23 رسل رضا حسين علي   8

 زهراء باسم عبد اللطيف لفته  24 رسل قاسم ياسر مكطوف  9

 زهراء رعد عباس شكر  25 رشيد خالد رشيد عيسى  10

 كاظم عبد الكريم زهراء رياض  26 رغده حمزه عبد حسين  11

 زهراء سعدون ناصر هاشم  27 رقيه احمد مناحي خلف  12

 زهراء طارق صبار حردان  28 رقيه صبيح حميد محمد  13

 زهراء عادل كامل حسان  29 رقيه قاسم حسن عيسى  14

 زهراء محسن علي  30 روان حسن كاطع سلمان  15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 االسنانقسم طب  

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 4القاعة االمتحانية رقم )

 الولى المرحلة ا

 سارة سالم احمد ابراهيم  16 زهراء محمد ارهيف جبار  1

 ساره جواد عبد الكاظم كريم  17 زهراء يوسف عبد الحسين كاظم  2

 ساره عبد الحكيم دهام خلف  18 زيد اسامة علي فرج  3

 ساره علي رشيد مجيد  19 زينب ابراهيم خلف بردي  4

 ساره ماجد نعمه دهله  20 زينب اسامه زيد صالح  5

 سبأ عبد االمير محمود عرسان  21 زينب انيس سعدي مجيد  6

 سجاد جابر كريم   22 زينب جعفر دواح حمد  7

 سجاد مصدق ذياب حسين  23 زينب سعد مكطوف جاسم  8

 سجى ريسان انبيت  24 محمد زينب طالب كاظم  9

 سجى صالح محمد طه  25 زينب عالء عبد الواحد ناصر  10

 شبر كريم سلمان صبر  26 زينب محمد ماجد عبد هللا 11

 شفاء محمد هادي عاجل  27 زينب ميثم شاكر حنش  12

 شكران عبد الحق اسماعيل   28 زينب واثق هاني  13

 شمس عامر عباس  29 زينه عبدالمنعم ابراهيم جبار  14

 شهد داود عبد علي مثنى  30 زينه موفق صبري جبوري  15
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 5القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 عباس علي فاضل سالمة  16 شهد علي احمد   1

 عبد الرحمن مرعي حمود حسين  17 شهد محمود عبد هللا خضير 2

 عبد هللا احمد يوسف علي  18 شيماء محمد شبل سلطان  3

 عبد الواحد اسماعيل معيد محمد  19 صالح ميثم جواد عبد  4

 عبدالودود قصي امين محمد  20 صفا عبد االمير حمزه محمد  5

 عبير حسين محمود لكن  21 عيدان صفد علي عواد  6

 عتاب فالح غدير كيطان  22 صقر ياس خضير عباس  7

 عدنان فرحان علي   23 ضحى سلمان حسين علي  8

 عذراء احمد لطيف كاظم  24 ضحى عامر ظاهر محسن  9

 عذراء رحيم بوهان مخيلف  25 ضحى عباس عبد هللا  10

 الخالق شمه منصور عذراء عبد  26 ضرغام حسين مجيد هادي  11

 عال عادل عبيد جلوب  27 طارق سعيد راضي حسن  12

 علي جعفر مهدي جعفر  28 طيبه احسان هاشم كعيد  13

 علي حامد نايل جبارة  29 عائشة سعد محسن صخيل  14

 علي حسين علي عنيد  30 عباس ايوب حاتم احمد  15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 االسنانقسم طب  

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 6القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 فاطمه سالم عباس مجذاب  16 علي حسين مجيد هادي  1

 فاطمه سعد سلمان عبيد  17 علي صالح عيدان علي  2

 فاطمه محمد حسن بخيت  18 علي عبد الباقي عبد الكريم ورد  3

 فاطمه محمد سالم محمد  19 عمار رسول حميد علي  4

 فاطمه وليد حمودي عبد الهادي  20 علي قيس شهاب احمد  5

 فدك احسان علي حسين  21 عمار حسن محمد بشير حسن  6

 غدير فاضل علي   7

 غفران صدام طالل عباس  8

 غفران محمود كريم عبد محمود  9

 فاتن عواد كحواش عوض  10

 الزهراء محمد علي جواد فاطمة  11

 فاطمة ايوب عباس حبيب  12

 فاطمة عباس جاسم  13

 فاطمة محمد حسن  14

 فاطمه الزهراء محمد عبد االمير علي  15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 7القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 مرتضى عادل رعد سعد  16 كرار خالد محمود اسماعيل  1

 مروج عبد الكريم رحيم محسن  17 كرم حميد مهيدي  2

 مروه رشاد سلمان حسن  18 كوثر احمد محمد جاسم  3

 مريم احمد هاشم عزيز  19 ماجد عماد عبد الحسين فاضل  4

 هاشم مريم حبيب حسن  20 ماهر حماد عكاب عبد هللا 5

 مريم عبد هللا هاشم عزيز  21 محمد احمد منسي موسى  6

 محمد أسامه سلمان ياسين  7

 محمد حليم محمد حسين  8

 محمد خليفة حسن داود  9

 محمد عبد الرضا مسهر حسن  10

 محمد عبد المجيد تولي عويز  11

 محمد محمود مهدي يحيى  12

 محمدالباقر يسر جبار طاهر  13

 جاسم محمد احمد محمود  14

 محمود هيثم حافظ سلمان  15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 8القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 ميساء سؤدد اصف ابراهيم  16 مريم ماجد عبد الجليل ثعبان  1

 ناطق صالح عبد الرحمن   17 الكاظم جابر مريم هيثم عبد  2

 نبا عامر يوسف  18 مصطفى اركان خلف مدب  3

 نبا عقيل احمد حسين  19 مصطفى ايفان صباح جرجيس  4

 نبأ عماد شاكر جميل  20 مصطفى خليل عرمش ديوان  5

 نبراس علي سعيد علي  21 مصطفى ستار كريم عاكول  6

 مصطفى صالح مصطفى محمد علي  7

 مصطفى نهاد حميد  8

 منتظر سعد فاضل رشيد  9

 منتظر صبار عبد الرضا   10

 منتظر عباس حمزه غافل  11

 مها حسين فندي   12

 مهدي حمودي مطلك غافل  13

 مهيمن علي كاظم راضي  14

 مؤمل مهند نجم عبود  15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020السنة للعام الدراسي  هايةامتحانات ن

 ( 9القاعة االمتحانية رقم )

 ولى المرحلة اال

 هدى مؤيد سلمان   16 نمارق محمد عطية   1

 هديل رياض احمد جبار  17 نور الزهراء علي هاشم صدام  2

 هديل محمود جاسم محمد  18 نور الهدى حبيب كاظم فضل  3

 عمار ياسر بني يقين  19 نور الهدى عامر بندر محمد  4

 يوسف حسن خلف احمد  20 نور الهدى فراس حمدي علي  5

 يوسف فارس كاظم محمد  21 نور الهدى قاسم مزيرع وريش  6

 نور الهدى محمد جواد كاظم   7

 نور جواد كاظم سلمان  8

 نور حقي اسماعيل خليل  9

 نور صالح محمد علي كاظم  10

 نورهان باسم عبد الحسين   11

 هاجر احمد عبد الستار منهل  12

 هبه سلمان طه مسعود  13

 هبه عادل علي ربيع  14

 هدى خضير عاشور  15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 

 ( 1القاعة االمتحانية رقم )

 الثالثة المرحلة 

 احمد خليل عرمش ديوان  1

 احمد عباس عبد الرحيم كاظم 2

 احمد عدي جميل حسين  3

 احمد مدحت جابر صالح  4

 ازهار حسين علي حسين  5

 اسراء جمال عبدالفتاح محمد  6

 االء حويش فليح حطاب  7

 االء عالء مزهر سعود  8

 الحسن إياد علي حسن  9

 عبودالحسن علي عبد الرزاق   10

 اماني رشيد صبحي حسون  11

 ايات أمين عبد علي  12

 ايات صباح جبار 13

 ايات نعيم عنيد سهيل  14

 اية عالء مكي عبد 15

 

 المرحلة الرابعة 

 امال قاسم محمد جاسم   1

 احمد حسن خلف حماد  2

 احمد رعد فهد الياس  3

 احمد موعود محمد  4

 طعمه خليل احمد هيثم  5

 محمد علي اروى  6

 اسيل سعد محمود  7

 البراء عدنان ابراهيم 8

 انس حسين علي كريم  9

 انفال ياسين محمد عباس  10



 ايات احمد حروش  11

 ايات احمد كاظم  12

 ايالف اياد علي  13

 ايناس حسين علي ابراهيم  14

 ايه علي زيدان  15

 

 المرحلة الخامسة 

 ابرار نورالدين حسين حسن  1

 ابراهيم انور اسماعيل خليل  2

 احمد حامد عبد منجل  3

 احمد حامد عيسى  4

 احمد معتبر محمد ذهبي 5

 احمد نزار عبدعون حسن  6

 افنان حسين علي  7

 امنة جمعه علكم عويز  8

 محمد حمد صباح امين   9

 اوراد علي جبر  10

 ايمان كريم حسين  11

 تبارك سالم خلف  12

 حسين خليل جعفر حبيب   13

 جمان اسماعيل ابراهيم  14

 حراء يحيى فرحان  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 

 ( 2القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 بروج حمزة مهدي سلمان  1

 تبارك هشام مزيد احمد  2

 هشام مزيد تمارة  3

 تمام علي متعب جاسم  4

 جعفر حيدر شريف مهدي 5

 جنات علي عبد الواحد كحيط  6

 حسن علي طاهر عبدللا  7

 حسين علي عبد محمدعلي  8

 حسين ماجد هاشم سهيم 9

 حوراء وليد عبدالواحد حلو  10

 داليا حمزة محسن حسين  11

 دعاء كريم كامل عامر  12

 ابراهيم حسيندنيا ضياء  13

 دينا كفاح نعمت شاكر 14

 رانيا عقيل عدنان دواح  15

 

 المرحلة الرابعة 

 ايه محمد محسن هاشم  1

 ايهاب علي سالم  2

 بان خالد محمود  3

 براء علي ربع 4

 براك صالح حسن  5

 بنين جابر محمود  6

 جمانه عالء فالح  7

 جنان وليد رشيد 8

 جنه عالوي خالد  9

 حسين احمد جبار  10

 حسين امين جاسم  11



 حوراء محمد سماح  12

 مطرود حسين  دانية نهاد  13

 دعاء بهمن عزيز  14

 دعاء تحسين صگبان  15

 

 المرحلة الخامسة 

 حسين زكي توفيق  1

 حسين شهيد جاسم حيال  2

 حسين مهدي حسين علوان  3

 حسين نجاة حسين  4

 حسين نهاد شهاب احمد  5

 حسين ياسر حسين  6

 حنان فالح هاشم  7

 حوراء حيدر مالك محمدرشيد  8

 حوراء وليد مجفول  9

 حيدر عالء عبدالواح العامري 10

 رنده كريم محمد جواد  11

 روال مدحت زكي  12

 رؤى نزار شوكت  13

 ريام فاروق عبد الرحيم حسين  14

 زكريا احمد سلمان  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة كلية اصول الدين 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 

 ( 3القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 رسل احمد حاجي حسن  1

 رفل عامر صبار  2

 رواء كامل مطرود خزعل  3

 روى حسين سليم علي  4

 روى ناجح عمران حسين  5

 رؤيا محمود موات  6

 اكبر زهراء احمد  7

 زهراء جواد حسين فالح  8

 زهراء جواد حميد حسن  9

 زهراء صالح قدوري هزاع  10

 زهراء علي عبد الوها ستار 11

 زينب عباس ثامر طارش  12

 زينب عقيل فريق  13

 زينب محمد درويش حافظ  14

 زينب نجم مزهر عطيه  15

 

 المرحلة الرابعة 

 ديار خالد أبراهيم 1

 خليفهديانا ناجي  2

 رانيا علي حسين  3

 رانيه حسين حمد  4

 رسل صادق مطشر  5

 رسل مهدي علوان  6

 رغد اسامه هادي  7

 رفاه محمد شهادة  8

 رفل رافد شنيشل 9

 رفل مهند مزهر  10

 رقية احمد نجم  11



 ريام شهاب احمد  12

 زهراء ادهم احمد  13

 زهراء حسن حسين  14

 زهراء حسين حميد  15

 

 

 المرحلة الخامسة 

 زهراء ثائر كرم 1

 زهراء علي محيسن خلف  2

 زينب رحيم ساجت  3

 سامر احمد سلمان  4

 سلر لطيف كاظم  5

 سيف مهند حميد جاسم  6

 شهد عبد الزهرة بري حوير  7

 شهد عدي حسن  8

 شهد مرتضى مسلم 9

 طالب ماجد نعمه  10

 طه ابراهيم محمد عبدالرحمن  11

 قحطان جميل عباس  12

 عبدالرحمن رعد صالح 13

 عال باسم سالم 14

 علي جبار كاظم عبد 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 

 ( 4القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 زينة ستار جاسم زكم  1

 إبراهيم إسماعيل سارة موسى  2

 سجاد حسين وحيد وادي  3

 سرى زياد خلف مطر  4

 سمر علي فاروق حسين  5

 سؤدد مؤيد رشيد حبيب  6

 شهاب محمود عمر حمودي  7

 صبا فريد عزيز سلمان  8

 صفا مصعب حسين قمر  9

 طيبه قاسم جبار  10

 عادل سلمان حسين شهاب  11

 عباس عبد الجليل علي كناص  12

 عبدالرحمن عبدالهادي هليل  13

 عبدللا جعفر نور عبود  14

 عبدللا نهاد حسين جاسم  15

 

 المرحلة الرابعة 

 زهراء حيدر جابر  1

 زهراء طالب مديح  2

 زهراء كاظم فليح حسين  3

 زينب ثامر حسين  4

 زينب حسين فيصل 5

 زينب خالد كريم 6

 زينب كريم محمد  7

 عبدالحسين شانيزينب ماجد  8

 زينب محمد عباس  9

 زينب محمد علي جواد  10

 ساره حكيم قاسم  11



 سبأ لفته غايب 12

 سراء حمزه كاظم  13

 سيف سعد نجم 14

 سيف محمد عبدللا  15

 

 

 المرحلة الخامسة 

 فاطمه مصطفى ناصر 1

 فرح رائد فاضل كاظم  2

 كرار سلمان حسين موسى  3

 لَُجين حسن كامل  4

 لنا عبد الكريم حسين 5

 محمد احمد حسين  6

 محمد فائق حسن  7

 محمد فراس عبد الهادي  8

 محمد ماجد منصور  9

 محمد وليد عبدالحسين  10

 محمود احمد علي  11

 محمود هاشم حمد  12

 مرام ابراهيم مجيد شياع  13

 مروه سعد محمد صالح  14

 مريم احمد جاسم  15

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدين الجامعة كلية اصول 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 

 ( 5القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 عسل عادل احمد  1

 علي اسماعيل ناهي عبود  2

 علي طالل علوان عبدالغني 3

 علي عبد الرحمن حسين محمد  4

 علي عبداالله خليفة قاسم  5

 نايفعلي فاضل  6

 علي كريم احمد جواد  7

 علي كريم عباس محمد  8

 علي محمد عبدالصاحب ياسين 9

 علي مدحت جابر صالح  10

 علي وسام جاسم صكبان  11

 عمار طاهر عبدالقادر طاهر  12

 عمر احمد كريم جوده  13

 عمر مؤيد صيهود ندا 14

 عمره عامر علي احمد  15

 

 المرحلة الرابعة 

 محمد شهد حسن   1

 عائشه عبدالمنعم محيمد  2

 عباس جاسم محمد  3

 عبد العزيز خالد هندي 4

 عبداللطيف برهان عبداللطيف  5

 عبدللا مؤيد مرزه حمزه  6

 عذراء قاسم راضي 7

 علم دار جعفر يونس  8

 علي محمد احمد شهاب  9

 علي محمد عواد عيدان  10

 علي نبيل محسن  11



 شهاب عمار عبد الستار  12

 غاده مفيد سليمان  13

 غدير كاظم جودي  14

 غيث غزوان غازي  15

 

 

 المرحلة الخامسة 

 مريم عبد الرزاق جاسم محمد  1

 مصطفى حيدر مجيد 2

 مصطفى غسان دحام كطيش  3

 مصطفى مؤيد عبدللا عبدالقادر  4

 مصطفى نضير جاسم صياح  5

 ناهدة احمد موفق  6

 فرحان نهاد كوان احمد   7

 نور حافظ حربي  8

 نور صباح نوري  9

 هاجر عالء جواد حميد  10

 هاجر كاظم جبر  11

 هدى خلف يوسف  12

 هديل عباس محمد  13

 همام اكرم محمد  14

 ياسر عامر احمد جنيد 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 

 ( 6القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 غاده ظاهر مجيد طاهر  1

 غدير حسن علي شبيل 2

 غدير عباس سهيل حميدي 3

 غدير محمد غالب صبري 4

 غفران محمد محمود حسين  5

 فاطمة حسين خميس شالل  6

 فاطمة سعد محمد عداي  7

 فاطمة ماجد جعفر بشير 8

 فاطمة مرتضى خلف عداي  9

 فاطمه صالح عبد الهادي   10

 

 المرحلة الرابعة 

 فاطمة جاسم جبار سعد  1

 فاطمة جمعة نعمة  2

 فاطمة حسن محمد   3

 فاطمه جبار عبد الواحد  4

 فاطمه سعد جليل جابر  5

 فاطمه مازن موسى  6

 قبس فائق حسن  7

 قتيبة محمد احمد  8

 كوفان علي نافع  9

 لينا سعود مصلح رحيل 10

 لينا ليث سعدون 11

 

 

 



 

 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 

 ( 7القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 فاطمه محسن سالم علوان  1

 فرح هاشم عزيز عباس  2

 قتيبة رعد حسين عباس  3

 كاظم ماجد كاظم سعد  4

 محمد ذهبي كرار معتبر  5

 كريم خالد صالح  6

 كوثر حسن صخي  7

 لينة اسامة محمد   8

 محمد احمد سعيد  9

 محمد انور جاسم  10

 

 المرحلة الرابعة 

 محمد طاهر علوان  1

 محمد عادل عزت  2

 محمد عبدللا نجم  3

 محمد عدنان منصور  4

 محمد قصي محمد جعفر  5

 محمد نافع عباس حمد  6

 احمد مهدي صالحمروة  7

 مروه كاضم ناصر هاشم 8

 مريم فتحي عبد الصاحب  9

 مريم فراس كاظم  10

 مريم ماجد نجف  11

 

 



 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020امتحانات نهاية السنة للعام الدراسي 

 ( 8القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 محمد باسم اليف  1

 محمد باقر صدق هاشم  2

 محمد بهاء عداي 3

 محمد جواد عبد 4

 محمد خضر عباس محمد  5

 محمد علي رياض حبيب   6

 محمد كريم محمد جواد   7

 مروه حيدر عبد علي  8

 مريم عبدالجبار صابر بدر 9

 مريم فارس غضبان ناصر 10

 

 المرحلة الرابعة 

 مصطفى احمد عدنان خضر  1

 رشيدمصطفى حاتم  2

 مصطفى عبد الجبار صابر   3

 مقدام باسم حسان علي  4

 مالك مشتاق عبدالرضا 5

 ميس عدنان عبد  6

 نبأ قصي حميد 7

 نهى محمود حسن  8

 نور ستار رحمان  9

 نور سالم حسن  10

 نور فليح عبد 11

 

 

 



 كلية اصول الدين الجامعة 

 قسم طب االسنان

 2021/ 2020الدراسي امتحانات نهاية السنة للعام 

 ( 9القاعة االمتحانية رقم )

 المرحلة الثالثة 

 مريم قاسم هاشم مطلوب  1

 مشرق مبدر مدلول كاظم  2

 مصطفى حمزه عيدان   3

 مصطفى رياض هاشم  4

 مصطفى نزيه عبد عباس  5

 معاذ محمد عزاوي احمد  6

 مقتدى رحيم عبدلل  7

 مالك جمال محمد امين  8

 جاسم عبود دويج ميامن  9

 نور احمد إبراهيم منصور  10

 نور ضياء محمد منشد  11

 نورالهدى نصير ماجد  12

 هبه محمد عيدان عبد  13

 هديل علي حسين علي  14

 وسن حسين فاضل عباس  15

 

 

 

 المرحلة الرابعة 

 هاجر ثامر سالم عبدللا  1

 هبه ظافر محمود  2

 هدى عبد االمير عبد الواحد  3

 هيثم منير صادق  4

 وسن كريم عبود حمادي 5

 وقاص زكي ابراهيم  6

 وليد خالد فهد  7

 ياسر عمار جمال  8


