
 01/08/8102ة ــــــــــــــــــــــــــلغاي 8102-8102للعام الدراسي  الرابعةغيابات المرحلة 

 معالجة اسنان امراض الفم صناعة اسنان طب عام جراحة عامة امراض اللثة جراحة فم اسم الطالب ت

برإهمي عيل غامن عبدهللا 1         إ 

 تنبيه   تنبيه  تنبيه  إمحد عادل اكمل محود 2

 تنبيه  تنبيه هتنبي    أ سامة جسام س بع مخيس 3

 انذار اولي  تنبيه انذار اولي    أ سامة صالح كرمي 4

    تنبيه    إرسإء عزإوي محمد عيل 5

 تنبيه  تنبيه تنبيه  انذار اولي  إمنة عالء شاحوذ 6

 انذار اولي  تنبيه تنبيه  تنبيه  إمميه عبدإخلالق عيل كرمي 7

 انذار اولي       إميان عبدإلبايق محيد غصبان 8

 انذار اولي       إيه يوسف طارق جامس 9

 تنبيه       إيه يونس محيد عبد 11

 تنبيه   تنبيه  تنبيه  ابرق رحمي سلامن جنيد 11

 تنبيه       بسمة إمحد محمد إمحد إلشمري 12

سامعيل جامس 13    تنبيه     حسيب إ 

 تنبيه  تنبيه تنبيه  نهائيانذار   فرج عباسحسني حسون  14

      انذار اولي   حمك انظم محمد عبدهللا إجلبوري 15

   تنبيه     حنان محمد عيل فاضل شكر 16

   تنبيه   انذار اولي  حنني خليل خليفه بريص 17

برإهمي 18  تنبيه  تنبيه   تنبيه  دإليا شيت إ 

 تنبيه   تنبيه    رفل حازم محيد 19

 انذار اولي   تنبيه    رفيدة إحسان عيل 21

 تنبيه       رؤى عالء عبدإلرزإق حسن 21

 انذار نهائي   تنبيه   تنبيه زهرإء منري جامس محمد 22

 تنبيه     تنبيه  سعاد إمحد حرفش حسن 23

 تنبيه       مشس بيان ايسني عبد إخلرض 24

 رسوب  انذار اولي انذار نهائي  رسوب انذار اولي شهد سعد حمسن محد 25



 تنبيه   تنبيه  تنبيه  شهد عصام عزيز 26

        حضى صالح معر همدي 27

 تنبيه       طيبة رش يد صاحل محد إدلرإيج 28

 تنبيه   تنبيه  تنبيه تنبيه عبدهللا عبد إحلسن عبد إلنيب 29

        عدانن محيد خادل حامدي 31

 تنبيه  تنبيه     عبد إملهدي طاهرعذرإء عامد  31

      تنبيه تنبيه عيل بشري رإاكن 32

       تنبيه معر فالح عبدهللا محمد 33

 تنبيه  تنبيه تنبيه    فاطمه هامش عباس نصيف 34

 تنبيه       فرقان عامر وهاب 35

   تنبيه     لبىن نوفل غامن عيل 36

 انذار اولي  تنبيه انذار اولي  نهائيانذار   محمد طاهر محمود طالب 37

 انذار اولي  تنبيه انذار اولي  انذار اولي  محمد عدانن جادر محد 38

 انذار اولي   انذار اولي    مرتىض حيدر هامش جعفر 39

        مرمي عصام محمود خطاب 41

 انذار اولي  تنبيه تنبيه    مصطفى حسام عيىس خليل 41

    انذار نهائي   تنبيه عارف رؤوفمصطفى عامد  42

 انذار اولي  تنبيه تنبيه  تنبيه  منتظر اكظم همدي محودي 43

    انذار اولي    موج ابسل مولود 44

    انذار اولي    نبع ابسل مولود 45

 تنبيه  تنبيه تنبيه    نريإن رش يد عيل فرحان 46

   تنبيه تنبيه    هاهل سعد عبد الامري دخيل إلبدلإوي 47

 انذار اولي   تنبيه   تنبيه هديل إايد عبدإلنيب خلف 48

 انذار اولي       ورقاء عيل محمود صاحل 49

 انذار اولي     تنبيه  والء محمد عوإد عامثن 51

النهائي مراجعة شعبة التسجيل فورا ً لغرض كتابة تعهد خطي  اإلنذارمالحظة : على الطالب الذي تجاوزت غياباته الى عقوبة 

 .الطالب عقوبة الرسوب في حال تكرار ذلك  يتحملوبخالفه  اإلداريبعدم الغياب ولمدة يوم واحد من تاريخ صدور االمر 


