
 81/00/8102ة ــــــــــــــــــــلغاي 8102-8102غيابات المرحلة الثالثة للعام الدراسي 

 E حاسوب ادوية اشعة جراحة مف طب جممتع احياء جمهرية معاجلة امراض اجنة صناعة اس نان امس الطالب

آء أ يوب محمد مطكل العسايف    تنبيه         ال

 تنبيه      تنبيه   تنبيه تنبيه الاء قيص شاكر انيج

 تنبيه         تنبيه  امحد حسن عيل حسني الكروي

 انذار اويل         انذار اويل تنبيه امحد محيد صاحل محمد النيساين

            امحد عبد اجمليد محيد

            امحد كرمي انرص مجيل الصعيب

            امحد محمد عيل رسحان اجلبوري

            صرب حسن اجلنايبارساء عباس 

            اصاةل شهاب امحد خلف اللهييب

       انذار اويل     امال عبد الباسط ضايع علوان المتميي

        تنبيه   تنبيه امنه شهاب عيل طحطوح

            ايه محمود خليل عبد ادللميي

   تنبيه      تنبيه   حبور عامر علوان منصور

    تنبيه   انذار اويل تنبيه انذار اويل  انذار اويل اثمر حسن عيل العايصتقى 

 تنبيه       تنبيه  تنبيه  حسام يوسف خلف صاحل الصميدعي

 تنبيه      تنبيه     حسني عادل عدانن محمود اجلبوري

براهمي             حسني عيل حسن ا 

            حنان عواد خلف كرمي البيايت

            رىب معن هامش علوان الغراوي

         تنبيه   رسل محمد هادي محمد اجلنايب

   تنبيه    تنبيه  تنبيه   رغد صفاء ادلين قامس سلامين 

            رقية عارف جبار مطر ادللميي

         تنبيه   رقية حمي صاحل همدي اللهييب

            رايم رش يد محيد امحد اخلزريج

            رايم عامر دوابن سلامين

       انذار اويل  تنبيه   زهراء عبد الكرمي محيد امحد الزيك

   تنبيه         زينب ابراهمي خضري عباس

            زينب اثئر همدي خلف احلدييث



            سارة امحد صرب عناد السعدون

  تنبيه تنبيه تنبيه     اويل انذار  تنبيه سارة ايرس احنف حمي ادلين 

  انذار اويل تنبيه تنبيه   انذار اويل تنبيه انذار اويل تنبيه  جساد هادي اكظم ساجت اجلبوري

  تنبيه          جسى زاهر عبد ال مري عباس الطايئ

       تنبيه     جسى معران نصيف فليح كرجي

   تنبيه     تنبيه    س نا محودي عصام نعامن امحلودي

            سهام يوسف مجعة خضري اجلبوري

 تنبيه  تنبيه تنبيه     تنبيه انذار اويل  شهد نزار فاضل صلفيج العزاوي

  تنبيه  تنبيه   تنبيه  انذار هنايئ  تنبيه صابرين جامس عبد حامدي اجلنايب

            صكر صبيح همدي عيل العبايس

براهمي              العاكبحضى رعد همدي ا 

 انذار اويل  انذار اويل     تنبيه انذار اويل تنبيه انذار اويل طارق رايض امحد عباس القره غويل

        تنبيه انذار اويل تنبيه  طليعة ابيق شكر محمد الكناين

       تنبيه  تنبيه   طيبة رايض مضهد حسن

            عبد اخلالق عيدان محد خلف

            عبد الرمحن موىس محمد امحد الصعيب

 تنبيه  انذار اويل تنبيه    تنبيه هنايئانذار  تنبيه انذار اويل عبدهللا عصام قامس ويل البيايت

 تنبيه      تنبيه  تنبيه  تنبيه عبدهللا همدي عزيز سلامن الطايئ

  تنبيه       تنبيه   عبري حسن جعيل موىس النعميي

            عبدامحليد سلامين جنم البيايتعدانن 

 تنبيه      تنبيه     عز ادلين محد غايب اسود الطايئ

   تنبيه    تنبيه     عال خادل امحد محود الفاطمي

            عيل محيد سلطان خملف اجلبوري

       تنبيه تنبيه    عيل عبد اللطيف فاضل صاحل البيايت

   تنبيه     تنبيه تنبيه   فاضل البدريغدير فرحان عطشان 

            فاطمة مثىن محمد عباس

         تنبيه  تنبيه مازن سهيل جنم عبدهللا اللهييب

       تنبيه تنبيه    محمد الامني صاحل

  تنبيه  تنبيه        محمد طالب امحد جامس ادلوري

 تنبيه  انذار اويل     انذار اويل  تنبيه  محمد عامد عبد الوهاب عبد الواحد 

  تنبيه تنبيه     تنبيه تنبيه  تنبيه محمد كامل حسن مطر الشمري



            محمود محمد مطكل محمد الصميدعي

       تنبيه  تنبيه   مروة علكة عواد عواد عبدهللا

         تنبيه   مرمي امحد صرب عناد السعدون

            السامرايئمرمي معر عبدهللا علوان 

       انذار اويل  انذار اويل  تنبيه مزهر صباح حبيب حسني اجلبوري

براهمي رجب التكرييت     تنبيه        مصطفى ابمس ا 

            مصطفى عبدهللا حرجان

            مالك موىس عزيز حسن البيايت

       تنبيه     منار علوان اكظم علوان

 انذار اويل تنبيه تنبيه      انذار اويل تنبيه  بكر حسن البيايت منتظر حسني

            نور حسني تقي محمود البيايت

  تنبيه  تنبيه   انذار اويل تنبيه انذار اويل  تنبيه هاجر همدي امحد محمد اخلريطيل

  تنبيه       تنبيه   مهسة سعد اكمل عيدان انعريي

         تنبيه   اجلبوريهند شكر عبد حسني 

  تنبيه          ايرس اندر حسني فليح البيايت

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

 واحد من تاريخ صدور االمر اإلداري وبخالفه يتحمل الطالب عقوبة الرسوب في حال تكرار ذلك 


