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 ت لطلبة المرحلة األولى  حسب الدروسجدول الغيابا

                        

 

 
  .أنعام فؤاد حسينم.د 

 قسمالرئيس                                                                 
 

 ت
  

 أسم الطالب  

 

 نبات  

 

 فيزياء حياتية

 

 كيمياء تحليلية

 

 مبادئ تقانة  

 

 حاسبات

 

 حرية وديمقراطية 

 

 إحصاء
        أحمد قادر خميس حسن  1

 25/12/2017في  1315ترقين قيد بموجب كتاب شعبة التسجيل في كليتنا  مشيهد كريم رحيم إسراء 2

 15/1/2018في  120رسوب لعدم المباشرة بموجب األمر اإلداري  ابراهيم خليل لطيف آمنه 3

        بكر أحمد رحيم سلمان 4

 25/12/2017في  1316ترقين قيد بموجب كتاب شعبة التسجيل في كليتنا  هوه نايف إبراهيم حسن 5

 7/12/2017في   1192كليتنا  إلغاء قبول حسب كتاب شعبة التسجيل في كنوان طه أحمد حسن 6

 20/11/2017قي  1129ترقين قيد بموجب كتاب شعبة التسجيل في كليتنا   صالح حسن يحيى دانية 7

  إنذار نهائي      ابراهيم جاسم ياسين رحمة 8

  إنذار نهائي      رسل صالح غني فاضل 9

        اسماعيل راشد عباس رفل 10

11 
إنذار  محمد عدنان أحمد زبيدة

 أولي 

      

        زهراء رشيد محمود مهدي 12

        مضعن تركي سمير زهراء 13

  إنذار نهائي  إنذار أولي إنذار أولي   زياد طارق هيالن محمد  14

  إنذار أولي      كاظم مهدي حيدر زينب 15

        كاظم خضير طاهر زينب 16

   أولي إنذار     عباس اسماعيل طالل زينب 17

18 

 2017-2016راسبة بالدروس للعام  زينب فالح مهدي حيدر

 15/1/2018في  120لعدم المباشرة بموجب األمر اإلداري  2018-2017رسوب  للعام 

 

 11/2/2018في  251ترقين قيد في المرحلة بموجب كتاب شعبة التسجيل في كليتنا 

 28/12/2017في  4221تأجيل بموجب كتاب شعبة التسجيل في كليتنا  محمد جاسم محمود زينب 19

   إنذار أولي     سارة خالص فاضل عباس  20

        كاظم علي هيثم سرور 21

  إنذار أولي إنذار أولي     كاظم غضبان صالح سرى 22

        جمعة محمود عدنان صفا 23

        صالح مهدي عماد طيبة 24

   إنذار أولي     حمن شهيد مهدي عبد الر 25

 28/12/2017في  4221تأجيل بموجب كتاب شعبة التسجيل في كليتنا  محمد اسماعيل رافد عبد القادر 26

27 

 \25/1/2017 في  380 العلوم كلية من الصادر اإلداري باألمر  2017-2016تأجيل للعام    دفار ستار سعيد علي

 

     العلوم كلية من الصادر اإلداري باألمر  2018-2017تأجيل ثاني للعام 

 

فاطمة محمد ياسين وهيب   28    إنذار أولي        

        كرار علي حسين مظلوم  29

   إنذار أولي     فاضل أحمد منير لبنى 30

  إنذار أولي إنذار أولي  إنذار أولي   دلي كيطان أحمد محمد 31

        كاظم خضير طاهر محمد 32

    إنذار أولي    حسن عباس فيصل محمد  33

34 
  14/2/2018في  270راسبة بالغياب بموجب االمر االداري في كليتنا  المرقم  محمد جخيور رشيد مريم

 2018 /26/3في  404ترقين قيد بحسب األمر اإلداري كليتنا 

   إنذار أولي     مرمي عبيد علي مريم 35

36 
 مرتضى عبدالستار مصطفى

 نصوف

إنذار 

 نهائي

  إنذار أولي إنذار أولي  إنذار أولي إنذار أولي

        محسن عبدهللا حسن منى 37

   إنذار أولي     علي عبد أديب نبأ 38

   إنذار أولي  إنذار أولي   مهدي محمود خالد ندى 39

        مهدي كريم عامر نرجس 40

        علي حميد صباح وميض 41


