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اسم الطالب
احمد عدنان زبون بشٌر
اسامة احمد حسٌن علً
اشراق مزاحم علوان خلف
اعراف علً عبد الحر عرنوص
امٌر عماد هاشم محمود
امٌر مهدي هاشم محمد علً
اٌة فائق ناصر موسى
اٌوب صباح قمر بور
بان علً جبٌر جاسم
تبارك خالد صكبان
تقً حكمت غالب صالح
حمٌد عبد الرحمن حمٌد خضر
حنٌن فجر سوٌدان حمٌد
حنٌن ٌاس خضٌر عباس
حوراء حسٌن ناظم علً
حوراء شعالن صبار كعٌد
حٌدر فراس عبد اللطٌف داود
دٌنا فتحً نجم عبد هللا
رفل ناصر صالح حمد
رند احسان عبد الرضا حمودي
زهراء احمد جمعة سعد
زهراء حسن صالح صٌاد
زهراء ستار جبار رشٌد
زٌن العابدٌن سمٌر جباري محٌسن
زٌنب احمد شعبان محمد
زٌنب علً جاسم حسٌن
زٌنة عبد الجبار حمٌد فرج
سارة محمود محسن محمد
سجى جاسم عباس حمٌدي
شٌماء عبد االمٌر محمد عبد علً

ذوي الشهداء
التقدٌم المباشر

ذوي الشهداء
قانون رقم 15
ذوي الشهداء

ذوي الشهداء
فلسطٌنٌة
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زٌنب عبد الرضا شنشول حسٌن
سعاد احمد مصطفى ابراهٌم
سكٌنة مدٌن محمد علً
سٌماء سعدي احمد محمود
شادٌة خالد محمد خلٌفة
شهد محمد جبار حسٌن
صبري عزٌز عبد الكرٌم عبد هللا
ضحى عباس ماشاف عباس
طٌبة رٌاض عبد الكرٌم زاٌر
ظاهر جواد سلمان نجٌب
عبد الرحمن محمد عبد سلمان
عبد العزٌز داود خلف مطلك
عبد العزٌز سامً عبد العزٌز علً
علً احمد هوٌدي محمود
علً طالب هادي حسٌن
علً عباس حسٌن كاظم
علً عبد االمٌر فاضل علً
علً مطلك تركً ٌحٌى
علً مهدي عبود سبهان
علً مٌثم محمود كاظم
فاطمة ثامر صبري حمٌنة
فاطمة رعد عبد الكرٌم سلمان
فرح اسماعٌل محسن حمزة الربٌعً
كوثر جاسم محمد عودة
لٌث فهمً نجٌب غرٌب
محمد احمد خضر خلف
محمد امٌن منجد محمد
محمد توفٌق سلمان صالح
محمد حنون كاظم جالب

التقدٌم المباشر

التقدٌم المباشر
معٌد /مطالب جمٌع الدروس

التقدٌم المباشر

التقدٌم المباشر

قانون رقم 15
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مرتضى داخل بندر حسن
مرتضى عبد الكرٌم عبد علً
مرٌم صبٌح قاسم احمد
مرٌم صالح عبد المهدي حسٌن
مرٌم علً عبود مسلط
مصطفى محمد خضٌر بدر

مستوفً فً اختصاص ثانً  ,حاسبات  ,حقوق
االنسان

التقدٌم المباشر
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منتظر كرٌم محمد ضاٌع
مٌمونة عباس جبار فالح
نجالء قاسم ابراهٌم مراد
نورهان سالم علوان احمد
هانً محمد مجٌد محمد
هبة كاظم محمد كاظم
ٌحٌى باسم عبد الغنً

مؤجل من العام الماضً

