
 7/00/8102ة ــــــــــــــــــــلغاي 8102-8102غيابات المرحلة الثالثة للعام الدراسي 

صناعة  اسم الطالب ت

 اسنان

احياء  معالجة امراض اجنة

 مجهرية

جراحة  طب مجتمع

 فم

 E حاسوب ادوية اشعة

   تنبيه         اآلء أيوب محمد مطلك العسافي 0

 تنبيه      تنبيه   تنبيه تنبيه االء قصي شاكر ناجي 8

 تنبيه           احمد حسن علي حسين الكروي 3

           تنبيه احمد حميد صالح محمد النيساني 4

            احمد عبد المجيد حميد 5

            احمد كريم ناصر جميل الصعبي 6

            احمد محمد علي سرحان الجبوري 7

            الجنابي اسراء عباس صبر حسن 2

            اصالة شهاب احمد خلف اللهيبي 2

            امال عبد الباسط ضايع علوان التميمي 01

        تنبيه   تنبيه امنه شهاب علي طحطوح 00

            ايه محمود خليل عبد الدليمي 08

   تنبيه      تنبيه   بحور عامر علوان منصور 03

        تنبيه انذار اولي  انذار اولي ثامر حسن علي العاصيتقى  04

 تنبيه       تنبيه  تنبيه  حسام يوسف خلف صالح الصميدعي 05

            حسين عادل عدنان محمود الجبوري 06

            حسين علي حسن إبراهيم 07

            حنان عواد خلف كريم البياتي 02

            علوان الغراويربى معن هاشم  02

         تنبيه   رسل محمد هادي محمد الجنابي 81

   تنبيه    تنبيه  تنبيه   رغد صفاء الدين قاسم سليمان  80

            رقية عارف جبار مطر الدليمي 88

         تنبيه   رقية محي صالح مهدي اللهيبي 83

            ريام رشيد حميد احمد الخزرجي 84

            ريام عامر دوبان سليمان 85

       انذار اولي  تنبيه   زهراء عبد الكريم حميد احمد الزكي 86

            زينب ابراهيم خضير عباس 87



            زينب ثائر مهدي خلف الحديثي 82

            سارة احمد صبر عناد السعدون 82

  تنبيه تنبيه تنبيه     انذار اولي  تنبيه سارة ياسر احنف محي الدين  31

  تنبيه تنبيه تنبيه   انذار اولي تنبيه انذار اولي   سجاد هادي كاظم ساجت الجبوري 30

  تنبيه          سجى زاهر عبد األمير عباس الطائي 38

            سجى عمران نصيف فليح كريج 33

        تنبيه    عصام نعمان الحموديسنا حمودي  34

            سهام يوسف جمعة خضير الجبوري 35

        انذار نهائي    سولين علي حسين 36

   تنبيه      تنبيه   شهد نزار فاضل صلفيج العزاوي 37

  تنبيه  تنبيه     نهائيانذار   تنبيه صابرين جاسم عبد حمادي الجنابي 32

            مهدي علي العباسيصكر صبيح  32

            ضحى رعد مهدي إبراهيم العكاب 41

 تنبيه  انذار اولي     تنبيه انذار اولي تنبيه انذار اولي طارق رياض احمد عباس القره غولي 40

        تنبيه انذار اولي تنبيه  طليعة باقي شكر محمد الكناني 48

       تنبيه     طيبة رياض مضهد حسن 43

            عبد الخالق عيدان حمد خلف 44

            عبد الرحمن موسى محمد احمد الصعبي 45

   انذار اولي تنبيه    تنبيه انذار اولي  انذار اولي عبدهللا عصام قاسم ولي البياتي 46

       تنبيه  تنبيه  تنبيه عبدهللا مهدي عزيز سلمان الطائي 47

  تنبيه          حسن عجيل موسى النعيميعبير  42

            عدنان عبدالحميد سليمان نجم البياتي 42

            عز الدين حمد غايب اسود الطائي 51

   تنبيه         عال خالد احمد حمود الفاطمي 50

            علي حميد سلطان مخلف الجبوري 58

        تنبيه    البياتيعلي عبد اللطيف فاضل صالح  53

        تنبيه    غدير فرحان عطشان فاضل البدري 54

            فاطمة مثنى محمد عباس 55

           تنبيه مازن سهيل نجم عبدهللا اللهيبي 56

        تنبيه    محمد االمين صالح 57

  تنبيه  تنبيه        محمد طالب احمد جاسم الدوري 52



 تنبيه  انذار اولي     انذار نهائي  تنبيه  محمد عماد عبد الوهاب عبد الواحد  52

   تنبيه     تنبيه تنبيه  تنبيه محمد كمال حسن مطر الشمري 61

            محمود محمد مطلك محمد الصميدعي 60

         تنبيه   مروة عكلة عواد عواد عبدهللا 68

            السعدونمريم احمد صبر عناد  63

            مريم عمر عبدهللا علوان السامرائي 64

       تنبيه  تنبيه  تنبيه مزهر صباح حبيب حسين الجبوري 65

       تنبيه     مصطفى باسم إبراهيم رجب التكريتي 66

            مصطفى عبدهللا حرجان 67

            مالك موسى عزيز حسن البياتي 62

            منار علوان كاظم علوان 62

   تنبيه      تنبيه   منتظر حسين بكر حسن البياتي 71

            نور حسين تقي محمود البياتي 70

  تنبيه  تنبيه   انذار اولي تنبيه تنبيه  تنبيه هاجر مهدي احمد محمد الخريطلي 78

  تنبيه          همسة سعد كامل عيدان انعيري 73

         تنبيه   هند شكر عبد حسين الجبوري 74

            ياسر نادر حسين فليح البياتي 75

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

 اإلداري وبخالفه يتحمل الطالب عقوبة الرسوب في حال تكرار ذلك 


