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  6315/6312للعام الدراسي  الثانيالصف في  نيالراسب

 المالحظات االسم ت

 ورفعت مذكره بفصله لم يباشر وهو من ذوي الشهداء عبد الملك ياسين فرحان خلف 5

 4/1/6312في   97راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حسب االمر ت م  شهد رياض حمد حسن 2

 4/1/6312في   97راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حسب االمر ت م  ن علي مكتوب حس 0

 4/1/6312في   97راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حسب االمر ت م  ايهاب عبد الرزاق جاسم  1

 4/1/6312في   97ب االمر ت م راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حس نبيل عصام علي  1

 4/1/6312في   97عدم دفعه للقسط حسب االمر ت م عدم مباشرته وراسب في الدراسة بسبب  احمد كاظم صافي  

 

 تأخذ االسماء من قوائم الحضور العبور
         

         

         

         

         

         

         

         

         

 6315/6312مؤجلون للعام الدراسي ال

 المالحظات  االسم ت
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