
                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 ثانيالدور ال 0202-0202ام الدراسي نتيجة االمتحان النهائي للع

 المرحلة االولى                      امير احمد علياسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 مقبول احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 

 

 



                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 ثانيالدور ال 0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة االولى                      محمد صالح حسناسم الطالب  

 التقدير المادة
 مقبول العربية اللغه

 مقبول تشريح عام
 مقبول تشريح االسنان
 مقبول احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   قرارب النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 

 



                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 ثانيالدور ال 0202-0202النهائي للعام الدراسي نتيجة االمتحان 

 المرحلة االولىمرتضى فارس سعدون                 اسم الطالب  

 التقدير المادة
 راسب تشريح االسنان
 راسب احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ء طبيةتحميل تشريح االسنان واحياالنتيجة                                                                                         

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 

 

 



                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 ثانيالدور ال 0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة االولى                      احمد  محمد خالداسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح االسنان
 مقبول احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  قراربلنتيجة  ناجح ا                                                                                                            

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 

 



                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 ثانيالدور ال 0202-0202النهائي للعام الدراسي نتيجة االمتحان 

 المرحلة االولى                      احيالعبد االله عمار اسم الطالب  

 التقدير المادة
 مقبول احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 

 

 

 



                   

                        جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 ثانيالدور ال 0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة االولى                      فاطمة الزهراء حسين رشكاسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح االسنان
 مقبول احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   قرارب النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 

 



                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 

 ثانيالدور ال 0202-0202النهائي للعام الدراسي نتيجة االمتحان 

 المرحلة االولى                      علي محسن هادياسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 راسب تشريح االسنان
 راسب احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 تشريح االسنان واحياء طبية تحميلالنتيجة                                                                                        

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 



                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 

 ثانيالدور ال 0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة االولى                      حسن حيدر عبد الحسيناسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 مقبول حاسبات
 مقبول تشريح عام
 مقبول مصطلحات طبية
 راسب تشريح االسنان
 مقبول احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 السنانتحميل تشريح االنتيجة                                                                                                     

 ةختم اللجنة األمتحاني



                   

                        جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 ثانيالدور ال 0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة االولى                      حسين طالب مريدياسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 ولبمق االنسانحقوق 

 مقبول تشريح عام
 مقبول مصطلحات طبية
 مقبول تشريح االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  قراربالنتيجة  ناجح                                                                                                             

 ةختم اللجنة األمتحاني

 



                   

                          جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان 

 ثانيالدور ال 0202-0202للعام الدراسي نتيجة االمتحان النهائي 

 المرحلة االولى                      عذراء سلمان صبيحاسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 غياب  كيمياء طبية
 راسب تشريح االسنان
 راسب احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 راسبالنتيجة                                                                                                              

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

  



                   

 كلية طب األسنان                          جامعة المثنى      

 

 ثانيالدور ال 0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة االولى                    تقى صادق سالماسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 غياب العربية اللغه

 غياب حقوق االنسان
 غياب حاسبات
 غياب تشريح عام
 غياب مصطلحات طبية
 غياب كيمياء طبية
 غياب فيزياء طبية
 غياب تشريح االسنان
 غياب احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  راسبالنتيجة                                                                                                              

 ةختم اللجنة األمتحاني

  



                   

 كلية طب األسنان                          جامعة المثنى      

 

 ثانيالدور ال 0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة االولى                     محمد علي سالماسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 غياب تشريح عام
 غياب فيزياء طبية
 غياب تشريح االسنان
 غياب احياء طبية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   راسبالنتيجة                                                                                                              

 ةختم اللجنة األمتحاني

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية             احمد ثجيل جاسم          اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 راسب مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 مادة سنية     النتيجة  تحميل                                                                                                    

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 الثانية     المرحلة                       امير حسون عبدعطية    اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 راسب مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  تحميل مادة سنية                                                                                                      

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثاني الدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلةالثانية                       امير سالم محيل             اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 راسب علم االجنة

 مقبول  علم الفسلجه
 غياب  مادة سنية

 راسب انسجة عامة
 مقبول تشريح عام 

 مواد التحميل

 راسب           تشريح عام

 راسب            احياء طبية

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  راسب                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثاني  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 ايات ناجي عبدالحسين                        المرحلةالثانيةاسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول  تشريح عام
 راسب مادة سنية

 راسب  انسجة عامة
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 تحميل مادة سنية وانسجة عامة                        النتيجة                                                                                 

 ختم اللجنة األمتحانية                                                                                           

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 براء نزهان حسون                                    المرحلة الثانيةاسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 راسب مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 نية     النتيجة تحميل مادة س                                                                                                     

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 لثانيالدور ا 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 بالل حميد فيصل                              المرحلة الثانيةاسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول االسنانصناعة 

 مقبول تشريح عام
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة    ناجح                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الدور الثاني  0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                       تقى حسين عواد                اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول  انسجة عامة
 مقبول  تشريح عام
 راسب مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 سنية  النتيجة   تحميل مادة                                                                                                     

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثانيالدور ال 0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                       حميد عدنان فرحان          اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 راسب االجنةعلم 

 راسب علم الفسلجه
 راسب انسجة الفم
 مقبول  انسجة عامة
 راسب تشريح عام
 راسب مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة راسب                                                                                                               

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثاني الدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                       حوراء احمد عبداالمير     اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 متوسط انسجة الفم
 مقبول  انسجة عامة
 مقبول  تشريح عام

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  النتيجة ناجح                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الدور الثاني 0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                            عباس خضير علي رؤى  اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح                                                                                                               

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثاني الدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                    هنيدي عليوي عبدالساده زكريا   اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول  انسجة عامة
 مقبول تشريح عام
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة   ناجح                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثاني الدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                              مجيد أحمد زهراء اسم الطالب 

 

 التقدير المادة

 مقبول انسجة عامة
 مقبول  تشريح عام
 مقبول  مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 بقرار   النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                       دخيل هاشم عامر زهراء اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول انسجة عامة
 مقبول تشريح عام
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة   ناجح                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثانيالدور ال 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                          عرموط عبد محمد زهراءاسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول  مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

    النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثانيالدور ال 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                                  عبدهللا محمد زينب  اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 متوسط سنية مادة

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح                                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثاني الدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                         طاهر متعب يوسف زينب    اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول  تشريح عام
 مقبول  مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح بقرار                                                                                                               

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                        يوسف عون عبد بشار شكراناسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثانيالدور ال 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                        محمد عباس خالد عبدهللا     اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول  عامتشريح 

 مقبول مادة سنية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة ناجح بقرار                                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثاني الدور ال 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                             راضي كريم حسن علي  اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول  تشريح عام
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح بقرار                                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                           كاظم غازي حميد علي اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول انسجة عامة
 مقبول  تشريح عام
 راسب مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة   تحميل مادة سنية                                                                                                     

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثاني الدور ال 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                                  صاحب قيس علي اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 بقرار  النتيجة  ناجح                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثاني الدور ال 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                       شدهان طهيلي ماجد علي  اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول عامتشريح 

 مقبول مادة سنية
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح                                                                                                               

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 ثانيالدور ال 0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                      غدير رضا حمزة ميخان      اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة    ناجح                                                                                                            

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                           غدير عادل جواد اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 راسب  بالغياب  تشريح عام
 راسب مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة   تحميل تشريح عام ومادة سنية                                                                                     

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الدور الثاني 0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                     فاطمة الزهراء احمد مدلول   اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 مقبول مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح بقرار                                                                                                                

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانية                           فيد موفق طالب اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول انسجة عامة
 مقبول  تشريح عام

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح                                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الدور الثاني 0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانيةمروة فاروق  عدنان                                اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 راسب  مادة سنية

 مقبول  صناعة اسنان 
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 نية  النتيجة  تحميل مادة س                                                                                                    

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الدور الثاني 0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانيةمهيب صالح كريم                                 اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 مقبول  مادة سنية

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة  ناجح بقرار                                                                                                                 

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الدور الثاني 0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانيةنور الهدى سهيل                                  اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 النتيجة ناجح                                                                                                                 

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الدور الثاني 0202-0202ام الدراسي للع نتيجة االمتحان النهائي

 المرحلة الثانيةهاجر محمد معيوف                                   اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول تشريح عام
 مقبول  مادةسنية 

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

     النتيجة ناجح                                                                                                             

 ختم اللجنة األمتحانية

 

 

 

 

 

 

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثة      احمد ابراهيم محسناسم الطالب   

 

 التقدير المادة
 غائب احياء مجهرية

 غائب اشعة
 غائب جراحة الفم

  ادوية
  امراض عامة

  صحة المجتمع
 غائب صناعة االسنان
 غائب معالجة االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

   راسبالنتيجة                                                                                           

 ختم اللجنة األمتحانية      



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثةاحمد عباس عيسى    اسم الطالب   

 

 التقدير المادة
 متوسط احياء مجهرية

 راسب اشعة
 راسب جراحة الفم

  ادوية
  امراض عامة

  صحة المجتمع
  صناعة االسنان
  معالجة االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

    تحميل اشعة وجراحة الفم النتيجة                                                                     

 األمتحانيةختم اللجنة       



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثة         حمزة حسن ناصراسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 راسب احياء مجهرية

 راسب اشعة
 راسب جراحة الفم

  ادوية
  امراض عامة

  صحة المجتمع
 راسب صناعة االسنان
  معالجة االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

     راسب النتيجة                                                                                                   

 ختم اللجنة األمتحانية      

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثة   ساره طاهر فيصلاسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 متوسط احياء مجهرية

  اشعة
 مقبول جراحة الفم

  ادوية
  امراض عامة

  صحة المجتمع
  صناعة االسنان
  معالجة االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ناجح  النتيجة                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية      

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثة  غفران عبدعلي عويداسم الطالب  

 

 التقدير المادة
 مقبول احياء مجهرية

 مقبول اشعة
  جراحة الفم

  ادوية
  امراض عامة

  صحة المجتمع
  صناعة االسنان
  معالجة االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ناجح  النتيجة                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية      

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثة   مسار مهدي جاسم اسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 متوسط احياء مجهرية

  اشعة
 مقبول جراحة الفم

  ادوية
  امراض عامة

  صحة المجتمع
 مقبول صناعة االسنان
  معالجة االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 ناجح  النتيجة                                                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية      

 



                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202نتيجة االمتحان النهائي للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثة   حوراء مجيد فاطساسم الطالب 

 

 التقدير المادة
 مقبول احياء مجهرية

 راسب اشعة
 مقبول جراحة الفم

  ادوية
  امراض عامة

  صحة المجتمع
 راسب صناعة االسنان
  معالجة االسنان

 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

  تحميل اشعة وصناعة االسنان النتيجة                                                              

 ختم اللجنة األمتحانية      

 



 

                   

      جامعة المثنى      

 كلية طب األسنان

 

 الثانيالدور  0202-0202للعام الدراسي  نتيجة االمتحان النهائي

 احمد رحمن كامل عناد            المرحلة الرابعة الطالب اسم 

 

 التقدير المادة

 مقبول معالجه االسنان

 مقبول بقرار امراض اللثة

 راسب صناعة االسنان

 مقبول جراحة الفم
 

         ال تعد هذه الورقة وثيقة رسمية                                                                                                 مالحظة: 

 نانالنتيجة  تحميل صناعة االس                                                                                                

 ختم اللجنة األمتحانية

 


