
 

 2018 -2017غيابات المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

 

 العقوبة المادة المرحلة االسم ت

 كم واطياف الرابعة االء عبود خضر 1

 هرمون

 الكيمياء الحياتية

 انذار اول

 انذار اول

 تنبيه

 الكيمياء الحياتية الرابعة احمد علي هاشم 2

 كم واطياف

 هرمون

 تنبيه

 تنبيه

 تنبيه

 الكيمياء الحياتية الرابعة محمد اسراء عبد 3

 التحليل االلي

 انذار نهائي

 انذار اول

 الكيمياء الحياتية الرابعة اسماء ياس 4

 كم واطياف

 هرمون

 التحليل االلي

 انذار نهائي

 انذار اول

 انذار اول

 انذار نهائي

 الكيمياء الحياتية الرابعة اسيل قتيبة 5

 تحليل االلي

 انذار اول

 انذار اول

 الكيمياء الحياتية الرابعة انعام اياد 6

 كم واطياف

 هرمون

 تنبيه

 تنبيه

 تنبيه

 الكيمياء الحياتية الرابعة انفال عبدالرحمن 7

 كم واطياف

 هرمون

 انذار نهائي

 انذار اول

 انذار اول

 انذار نهائي الكيمياء الحياتية الرابعة انفال فرحان  8

 الحياتيةالكيمياء  الرابعة ايمن اسماعيل  9

 كم واطياف

 هرمون

 تحليل الي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار ثاني

 انذار اول الكيمياء الحياتية الرابعة براء اسعد لطوف 10

 الكيمياء الحياتية الرابعة داليا احمد  11

 كم واطياف

 هرمون

 تحليل الي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 نهائيانذار 

 انذار ثاني

 الكيمياء الحياتية الرابعة دعاء ناجي  12

 تحليل الي

 انذار نهائي

 انذار اول

 الكيمياء الحياتية الرابعة  رسل بشار  13

 كم واطياف

 هرمون

 انذار ثاني

 تنبيه

 تنبيه

 انذار اول الكيمياء الحياتية الرابعة رند صباح 14



 الكيمياء الحياتية الرابعة زينب حسن 15

 تحليل الي

 كم واطياف

 هرمون

 تنبيه

 انذار اول

 تنبيه

 تنبيه

 الكيمياء الحياتية الرابعة سارة ابراهيم 16

 كم واطياف

 هرمون

 تنبيه

 انذار ثاني

 انذار ثاني

 الكيمياء الحياتية الرابعة صهيب مثنى  17

 كم واطياف

 هرمون

 تحليل الي

 انذار اول

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 الكيمياء الحياتية الرابعة علي جاسم 18

 كم واطياف

 هرمون

 تحليل الي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 الكيمياء الحياتية الرابعة محمد خضر  19

 تحليل الي

 كم واطياف

 هرمون

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 الكيمياء الحياتية الرابعة محمد هاشم  20

 

 تنبيه

 تنبيه الكيمياء الحياتية الرابعة مريم جياد  21

 تنبيه الكيمياء الحياتية الرابعة مريم حسين 22

 الكيمياء الحياتية الرابعة مريم سعد ماجد 23

 تحليل الي

 انذار نهائي

 انذار ثاني

 تنبيه الكيمياء الحياتية الرابعة مريم محي هادي 24

 تنبيه الحياتية الكيمياء الرابعة مصطفى عبدالعزيز  25

 الكيمياء الحياتية الرابعة ياسر جبار مجيد 26

 تحليل الي

 كم واطياف 

 هرمون

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 الكيمياء الحياتية الرابعة ياسمين محمد مهدي 27

 تحليل الي

 كم واطياف

 هرمون

 تنبيه

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 كم واطياف الرابعة باسم سعدهللا  28

 هرمون

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 كم واطياف الرابعة ريم عامر  29

 هرمون

 انذار ثاني

 انذار ثاني

 كم واطياف الرابعة سراب حميد 30

 هرمون

 انذار ثاني

 انذار ثاني



 كم واطياف الرابعة عباس جاسم 31

 هرمون

 تحليل الي

 انذار ثاني

 انذار ثاني

 انذار اول

 كم واطياف الرابعة عبدالرحمن صعب 33

 هرمون

 تنبيه

 تنبيه

 كم واطياف الرابعة عذراء ياسين 34

 هرمون

 انذار ثاني

 انذار ثاني

 كم واطياف الرابعة علي احمد كرمش 35

 هرمون

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 كم واطياف الرابعة فاتن محمد  36

 هرمون

 تحليل الي

 انذار ثاني

 انذار ثاني

 انذار نهائي

 كم واطياف الرابعة هاجر عبدالكريم  37

 هرمون

 تحليل الي

 انذار نهائي

 انذار نهائي

 انذار ثاني

 كم واطياف الرابعة هبة ابراهيم  39

 هرمون

 تحليل الي

 انذار ثاني

 انذار ثاني

 انذار ثاني

 انذار ثاني تحليل الي الرابعة ريام مجيد مهدي 40

 انذار ثاني تحليل الي الرابعة عطازهراء  41

 انذار نهائي تحليل الي الرابعة ضحى قاسم 42

  انذار ثاني تحليل الي الرابعة اسيل رياض 44

 انذار نهائي تحليل الي الرابعة احمد قيس علي  45

 

 

 

                                                          

 
 


