
 

   جامعة المثنى    

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى    اسامة محمد احمد        اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغة العربية

 مقبول حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد جدا كيمياء طبية

 متوسط فيزياء طبية

 مقبول تشريح اسنان

 مقبول احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ناجح بقرار النتيجة                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية



  جامعة المثنى   

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى   امير قاسم مجيد اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغة العربية

 جيد حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد  كيمياء طبية

  جيد فيزياء طبية

 متوسط تشريح اسنان

 مقبول احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  ناجحالنتيجة                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية

    



 

  جامعة المثنى

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى       عبد الحر راضي آيات اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغة العربية

 مقبول حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد جدا كيمياء طبية

 جدا جيد فيزياء طبية

 متوسط تشريح اسنان

 متوسط احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ناجح النتيجة                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية



   جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى تبارك كريم حسن اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغة العربية

 جيد حقوق االنسان

 جدا جيد حاسبات

 جيد تشريح عام

 جيد طبيةمصطلحات 

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد جدا كيمياء طبية

  جيد فيزياء طبية

 مقبول تشريح اسنان

 متوسط احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ناجح النتيجة                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية



    جامعة المثنى   

 كلية طب األسنان

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولىتبارك لؤي علي     اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغة العربية

 متوسط حقوق االنسان

 جيد جدا حاسبات

 متوسط تشريح عام

 جدا جيد مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جدا جيد كيمياء طبية

 جيد جدا فيزياء طبية

 مقبول تشريح اسنان

 متوسط احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ناجح النتيجة                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية



    جامعة المثنى    

 كلية طب األسنان

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولىتبارك ميثم جاسم    اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغة العربية

 متوسط حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 مقبول مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد  كيمياء طبية

 جيد  فيزياء طبية

 متوسط تشريح اسنان

 متوسط احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  ناجح النتيجة                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 



 

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                   مطلق احيال عمار االله عبد  اسم الطالب 

 التقدير المادة

 متوسط اللغه العربية

 متوسط حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 جيد جدا اللغة االنكليزية

 جيد جدا كيمياء طبية

 متوسط فيزياء طبية

 مقبول تشريح االسنان

 راسب احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   مكملالنتيجة                                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية



 

                           جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى          شذر رشك حسين الزهراء فاطمة اسم الطالب 

 التقدير المادة

 متوسط اللغه العربية

 متوسط االنسانحقوق 

 متوسط حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 متوسط كيمياء طبية

 جيد جدا فيزياء طبية

 راسب تشريح االسنان

 راسب احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  لمكمالنتيجة                                                                                                               

 ختم اللجنة األمتحانية

 



 

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                          رحيل جمعة احمد ماجداسم الطالب 

 التقدير المادة

 متوسط اللغه العربية

 متوسط حقوق االنسان

 متوسط حاسبات

 مقبول تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد كيمياء طبية

 جيد جدا فيزياء طبية

 مقبول تشريح االسنان

 متوسط احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   ناجحالنتيجة                                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية

 



 

                         جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان  

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                          عنتر احمد خالد محمد اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغه العربية

 مقبول حقوق االنسان

 متوسط حاسبات

 مقبول تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 جيد جدا اللغة االنكليزية

 جيد كيمياء طبية

 مقبول فيزياء طبية

 راسب تشريح االسنان

 راسب احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 لمكمالنتيجة                                                                                                               

 ختم اللجنة األمتحانية

 



 

                         جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان  

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                       هادي حاكم حيدر مقتدى اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغه العربية

 متوسط حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد كيمياء طبية

 جيد فيزياء طبية

 متوسط تشريح االسنان

 متوسط احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 حناجالنتيجة                                                                                                               

 ختم اللجنة األمتحانية

 



 

                         جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                      علي  عبد محمود ناصر محمد اسم الطالب

 التقدير المادة

 جيد اللغه العربية

 جيد حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد جدا كيمياء طبية

 جيد فيزياء طبية

 مقبول تشريح االسنان

 متوسط احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 حالنتيجة   ناج                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 



 

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                           محمد محمود احمد نور  اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغه العربية

 متوسط حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 مقبول مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد كيمياء طبية

 جدا جيد فيزياء طبية

 مقبول تشريح االسنان

 جيد احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  النتيجة ناجح                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية

 



 

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                        عبود احمد عامر الزهراء نور اسم الطالب

 التقدير المادة

 متوسط اللغه العربية

 مقبول حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 متوسط مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد جدا كيمياء طبية

 جيد فيزياء طبية

 مقبول تشريح االسنان

 مقبول/قرار احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 قرار  النتيجة ناجح/                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية



 

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 الدور االول 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة االولى                          عبد مرزه احمد محمد اسم الطالب

 التقدير المادة

 جيد اللغه العربية

 متوسط حقوق االنسان

 جيد حاسبات

 متوسط تشريح عام

 جيد مصطلحات طبية

 امتياز اللغة االنكليزية

 جيد كيمياء طبية

 جيد جدا فيزياء طبية

 مقبول تشريح االسنان

 جيد احياء طبية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   النتيجة ناجح                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية                                                                                                     

    


