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 اللغة االنكليزية اللغة العربية حاسوب ديمقراطية فسلجة انسجة فم حياتية كيمياء الديمقراطية انسجة عامة مواد اسنان صناعة اسنان تشريح عام اسم الطالب ت

         انذار اولي    االء جميل عطيه  0

         انذار اولي تنبيه   إبراهيم خليل علي  8

         انذار اولي    ابراهيم علي ابراهيم  3

         انذار اولي    احمد خليل إبراهيم  4

         انذار اولي تنبيه   احمد يوسف خليل  5

   تنبيه  انذار اولي    انذار اولي    أسامة خالص محيسن  6

       تنبيه  انذار اولي تنبيه   انس جبار طرفة  7

         انذار اولي    اوس سلمان محمد  2

         انذار اولي    اية إبراهيم احمد  2

         انذار اولي    ايالف عماد فاضل  01

    تنبيه     انذار نهائي نهائيانذار    ايه هشام احمد  00

 تنبيه        اوليانذار  تنبيه   برجس علي ابراهيم  08

         انذار اولي    ثائر احمد حسين  03

      تنبيه   انذار اولي تنبيه   جنان عبد الكريم محمد  04

         انذار اولي    جوالن عامر احمد  05

         انذار اولي    حوراء فاضل عبدهللا  06

   تنبيه      انذار اولي    خالد جاسر فالح 07

         انذار اولي تنبيه   دعاء هادي حسين  02

     تنبيه    انذار اولي    رفل سعدون احمد  02

         انذار اولي    رندة حميد خالد  81

         انذار اولي    رنده ستار رشيد  80

         انذار اولي تنبيه   رواء احمد رشيد  88

   تنبيه      انذار اولي    رؤى وليد خالد  83

         انذار اولي    ريام سعدون كامل  84

         انذار اولي    ريام نبيل رجب  85

         انذار اولي    زهراء عبد الرضا جبر  86

         انذار اولي تنبيه   زينه مناع احمد  87

     انذار اولي تنبيه   انذار اولي تنبيه   سارة سفيان مطشر  82

 تنبيه    انذار اولي    انذار اولي تنبيه   سجاد قاسم حسين  82

       تنبيه  انذار اولي    سجى اكرام مداو  31

   تنبه  انذار اولي    انذار اولي    سكينه مكي محمد  30

 تنبيه        انذار اولي تنبيه   سلوان حردان احمد  38

         انذار اولي    سناء مهدي حسين  33

         انذار اولي    سيف الدين علي احمد  34

         انذار اولي    شهد اياد ذياب  35



         انذار اولي    شهد زياد شحاذة  36

         انذار اولي    شهد علي برهان  37

         انذار اولي    شهد وليد ابراهيم  32

         انذار اولي تنبيه   شهله جمال حسن  32

 تنبيه    انذار اولي  تنبيه  انذار اولي تنبيه تنبيه  صالح ابراهيم بكر  41

         انذار اولي    صفيه محمود مشاري  40

     تنبيه    انذار اولي تنبيه تنبيه  ضحى صدام خلف  48

       تنبيه  انذار اولي    عبد الرحمن محسن علي  43

 تنبيه  تنبيه      انذار اولي    عبدالسالم عبدالقادر عبدالرحمن   44

         انذار اولي    عبدالكريم سميط محمود  45

 تنبيه        انذار اولي تنبيه   عزالدين محمود علي  46

   تنبيه  انذار اولي    انذار اولي    عطاء كامل رشيد 47

   تنبيه  انذار اولي    انذار اولي   انذار اولي عال ستار حمود 42

     انذار اولي    انذار اولي    غسق ناظم صندل  42

         انذار اولي تنبيه   فاطمة طالل احمد  51

         انذار اولي تنبيه   فاطمة عباس إبراهيم  50

    تنبيه     انذار اولي    فخريه احمد محمود احمد  58

   تنبيه    تنبيه  انذار اولي    فيصل سليمان معيوف  53

         انذار اولي    كيهان مصطفى حسين  54

 ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الغيـــــــواد بسبــــــــــــع المــــــــــي جميـــــــــــوب فــــــــــــــــرس محمد عبد الجبار ضاحي 55
         انذار اولي انذار اولي   محمد فاروق داود  56

         انذار اولي    محمد قيس حسين  57

         انذار اولي تنبيه   مروه علي اليح  52

         انذار اولي  تنبيه  مصطفى احمد رزوقي  52

         انذار اولي تنبيه   مصطفى جمعة عسكر  61

       تنبيه  انذار اولي    مصطفى غازي جمعة  60

   تنبيه  انذار اولي  تنبيه  انذار اولي تنبيه   مصطفى كمال شاكر  68

         انذار اولي    مالك عامر عبد الرزاق 63

         انذار اولي    مالك فاضل جاسم  64

         انذار اولي انذار اولي   نبأ هالل شبيب  65

         انذار اولي    نضال جاسم علوان  66

         انذار اولي    هدى حسين علي  67

         انذار اولي    هدى عبد الباري عبد الواحد  62

         انذار نهائي     هديل خالد عبد 62

         اوليانذار     هديل عادل رشيد  71

         انذار اولي    هديل عدي نوري  70

         انذار اولي    همام حقي اسماعيل  78

   تنبيه  انذار اولي    انذار اولي    يوسف سامي مجبل  73
  



ولمدة يوم واحد من تاريخ النهائي مراجعة شعبة التسجيل فورا ً لغرض كتابة تعهد خطي بعدم الغياب  اإلنذارمالحظة : على الطالب الذي تجاوزت غياباته الى عقوبة 

 .الطالب عقوبة الرسوب في حال تكرار ذلك  يتحملوبخالفه  اإلداريصدور االمر 


