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 تنبيه     انذار نهائي  تنبيه اباء حسين كامل  .1

 تنبيه  نهائيانذار  تنبيه تنبيه انذار نهائي  انذار اولي احمد عبد العزيز عبد الجبار   .2

     انذار اولي انذار نهائي   اسراء بدر عواد مهدي  .3

   انذار اولي  تنبيه تنبيه   اسراء سعد حميد عباس  .4

   تنبيه      امير صفاء مجيد كريم  .5

   تنبيه      آن رحمن عبد هللا محمد  .6

   تنبيه      اية جاسم خليل ابراهيم  .7

     تنبيه انذار نهائي   اية فاضل حميد مهدي  .8

   انذار اولي   انذار اولي   ايه غسان احمد عواد  .9

 تنبيه  انذار نهائي  انذار اولي انذار نهائي  انذار اولي تماضر طالب عبد المجيد  .10

     تنبيه    جميلة قحطان عبد  .11

        تنبيه عودة ريحانحنان خالد   .12

 تنبيه  انذار نهائي   تنبيه  تنبيه حنين عباس فاضل نوار  .13

   انذار نهائي تنبيه  انذار نهائي  انذار نهائي حيدر عبد حسن   .14

 تنبيه انذار اولي انذار نهائي تنبيه انذار نهائي  انذار نهائي انذار نهائي حيدر علي جدعان  .15

     انذار اولي    رحاب عادل هاشم محمد  .16

 تنبيه انذار اولي انذار نهائي تنبيه تنبيه انذار نهائي  انذار نهائي رحيم سوادي عبد الحسين  .17

   تنبيه      رغد عبد هللا حاوي  .18

   انذار نهائي      رفل حميد يونس محمد  .19

   انذار نهائي انذار نهائي  انذار نهائي   رفل عبد الحسين ياس مجيد  .20

  تنبيه انذار نهائي  انذار اولي انذار نهائي انذار اولي انذار نهائي كاظم دنانرنا جواد   .21

 تنبيه انذار اولي انذار نهائي انذار نهائي انذار نهائي انذار نهائي  انذار نهائي رياض احمد محمد عبد هللا  .22

   تنبيه تنبيه     ريمه سعدي كريم مهدي  .23

    انذار اولي  انذار نهائي  انذار اولي زهراء حيدر عايز محسن  .24
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    تنبيه     زينب هاشم غازي خليل  .25

   تنبيه  تنبيه انذار نهائي تنبيه انذار اولي سارة حسين علي حسين  .26

 تنبيه    تنبيه انذار نهائي تنبيه تنبيه سارة محمد حسين حمد  .27

   انذار نهائي   انذار نهائي  انذار نهائي سجى نافع شوكت طاهر  .28

     انذار نهائي تنبيه  انذار اولي سلوى اسماعيل فارس   .29

   انذار اولي      شازنان جمال الماس  .30

     تنبيه انذار اولي تنبيه  شروق سعد فرمان  .31

   تنبيه      شوكت جبار ابراهيم كاظم  .32

   تنبيه      صفا اياد شاكر  .33

   تنبيه   انذار نهائي  انذار اولي ضحى صالح وادي عبد  .34

   انذار نهائي تنبيه انذار اولي انذار نهائي  انذار نهائي ضياء مجبل علي شلهوم  .35

     تنبيه    عبد هللا كرار حميد  .36

      تنبيه  انذار نهائي عبد المهيمن اياد احمد وهاب  .37

 تنبيه انذار اولي انذار نهائي  انذار اولي انذار اولي   عبير احمد مهدي  .38

   تنبيه  انذار اولي تنبيه  تنبيه مهديعذراء هاشم حميد   .39

     انذار اولي انذار اولي تنبيه  عال اسعد شهاب احمد  .40

 تنبيه انذار اولي    تنبيه  انذار اولي علي جليل ابراهيم محمود  .41

      انذار نهائي  انذار اولي علي جواد كاظم  .42

 تنبيه  انذار نهائي  تنبيه انذار نهائي  انذار نهائي غفران علي عادي غني  .43

     تنبيه انذار نهائي   فاطمة حسين داود مصطفى  .44

        انذار اولي فاطمة خليل عبد الرزاق كاظم  .45

      تنبيه   فاطمة فاضل احمد محسن  .46

   تنبيه   انذار نهائي   فرح نعمان ردام حرامي  .47

      انذار اولي تنبيه  لميس فوزي ياس  .48

  تنبيه انذار نهائي تنبيه انذار اولي انذار نهائي  انذار نهائي محمودمحمود سامي عبد   .49

  تنبيه    تنبيه   مروان حسين خلف زيدان  .50
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     تنبيه تنبيه  انذار نهائي مريم دهام ضاري  .56
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