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 النتٌجة بعد االعتراض النتٌجة لبل االعتراض المادة المرحلة اسم الطالب

 مطابك راسب تشرٌح عام االولى مصطفى صالح مهدي

 مطابك راسب مصطلحات طبٌة  

 مطابك راسب حاسبات  

 مطابك راسب مصطلحات طبٌة االولى احمد ابراهٌم محسن

 مطابك راسب تشرٌح عام  

 مطابك راسب حاسبات  

 مطابك راسب احٌاء طبٌة االولى رونك حٌدر عبود

 مطابك راسب تشرٌح عام  

 مطابك راسب مصطلحات طبٌة  

 مطابك راسب تشرٌح عام االولى زهراء حمزه جبر

 مطابك راسب تشرٌح عام االولى نور سعد عبدالغنً

 ناجح جٌد راسب مادة سنٌة الثانٌة والء مجٌد حمٌد

 ناجح ممبول راسب انسجة عامه الثانٌة زهراء مهدي عبدالجلٌل

 ناجح جٌد ناجح ممبول انسجة عامه الثانٌة زٌنب جبار حسون

 مطابك راسب انسجة عامه الثانٌة حٌدر سعٌد شهاب

 مطابك راسب انسجة فم  

 مطابك راسب فسلجه  

 مطابك راسب انسجة عامه الثانٌة ٌاسر عمار ٌحٌى

 مطابك راسب فسلجة  

 مطابك راسب ماده سنٌة الثانٌة امٌن عبدالصاحبزهراء 
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 مطابك متوسط امراض لثة الرابعه صفاء لاسم حسن

 جٌد متوسط حشوات الرابعة  حٌدر كاظم جواد

 مطابك متوسط صناعة اسنان الرابعة دمحم سلمان خرمود

 مطابك متوسط جراحه عامه  

 جٌد جٌد امراض فم  

 مطابك متوسط باطنٌة الرابعة مٌالد عادل منعثر

 مطابك راسب امراض فم الرابعة اماره عباس ظاهر

 مطابك ممبول طب فم الخامسة ختام كاظم ٌاسٌن

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان الخامسة زٌن العابدٌن علً عزٌز

 مطابك جٌد جدا حشوات  

 مطابك جٌد جدا طب فم  

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة نور منصور علً

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة دمحم طه كاظم

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة  دمحم عبدالزهرة دمحم

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة امجد سعد علً

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  

 مطابك جٌد جدا طب فم  

 مطابك جٌد تموٌم اسنان الخامسة  بالر حسٌن علً

 مطابك جٌد جدا حشوات  
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 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة زٌن العابدٌن علً عبدهللا

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  

 مطابك جٌد جدا امراض فم  

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة رشا سالم رزاق

 مطابك متوسط طب فم  

 مطابك جٌد حشوات الخامسة تمارا خضٌر لفته

 مطابك جٌد امراض لثة  

 مطابك متوسط ولاٌة اسنان الخامسة دمحم ستار جبار

 مطابك متوسط اطفال  

 مطابك جٌد صناعة اسنان  

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة اشتٌاق مهدي فهد

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  

 امتٌاز جٌد جدا طب فم  

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة دمحم شبر عزٌز

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان الخامسة حٌدر فلٌح حسن

 مطابك جٌد جدا حشوات  

 مطابك متوسط امراض لثه  

 مطابك جٌد جدا حشوات الخامسة االمٌر علً عبداالله

 مطابك جٌد ولاٌة اسنان  

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  
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 مطابك جٌد حشوات الخامسة عبدالستار هاديعلً 

 مطابك جٌد جدا صناعة اسنان  

 مطابك متوسط ولاٌة اسنان  

 


