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عبةاسم الطالبت
الش

القانون 
المدني

القانون 
اإلداري

قانون 
العقوبات 

العام

قانون 
األحوال 
الشخصية

النظم 
اللغة العربيةالمالية العامةالسياسية

اللغة 
اإلنكليزية

إنذار أوليإنذار أوليأابراهيم نجم الدين عبد1
إنذار أوليإنذار أوليأحسن ناظم محمود2
 إنذار أوليأحسين موفق رضا3
 إنذار أوليأحمزة سالم محسن4
إنذار أوليأحيدر اياد كاظم5
إنذار أوليأزيدون عبد السالم محمد صالح6
إنذار أوليإنذار أوليأسعاد علي عبد7
  إنذار أوليإنذار أوليأسعد ذياب خلف8
إنذار أوليإنذار أوليأعلي حسن ادريس9

إنذار أوليأعلي زعالن حسين10
إنذار أوليإنذار أوليأعلي منعم زكي11
 إنذار أوليأعمر مجيد رشيد12
إنذار أوليإنذار أوليأفهد عبد القادر13
إنذار أوليأمحمد ثاير حاتم14
إنذار أولي أمصطفى وضاح حسين15
إنذار أوليإنذار أوليأموفق عبد علي عباس 16
إنذار أوليإنذار أولي إنذار أوليأحسين باسم محمد17
إنذار أوليإنذار أوليباحمد رشيد18
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إنذار أوليإنذار أوليبامير علي حسين19
 إنذار أوليبحامد ماجد عبد االمير20
إنذار أولي إنذار أوليبحيدر احمد عبد21
  إنذار أوليبحيدر محمد علي22
إنذار أوليإنذار أوليبصادق حسن عبد الهادي23
إنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليبعباس حسين علي24
إنذار أولي بعبد القادر خليل عبد المفضي25
  إنذار أولي بعبد اهلل احمد عبد الرحمن26
إنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليبعلي زيد خلف27
  إنذار أوليإنذار أوليبعمر سالم حميد28
  إنذار أوليبعالء كريم علي29
إنذار أوليإنذار أوليجعماد داود سلمان30
إنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليجاحمد حسين عبد اهلل31
إنذار أولي إنذار أوليجاحمد عالء الدين حسين32
إنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليجاحمد محسن عمر33
إنذار أولي إنذار أوليجاسامة تركان حمادي34
إنذار أولي جافراح فؤاد مزعل35
  إنذار أوليجخالد وليد عزيز36
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إنذار أوليجعبد الرقيب جاسم محمد37
إنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليجغفران خالد محمد38
إنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليجليث مرهج احمد39
إنذار أوليإنذار أوليإنذار أوليجمحمد زيدان لطيف40
إنذار أوليإنذار أوليجمحمد عبد الحسين حمزة 41
إنذار أوليجمصطفى سامي طالب42
إنذار أوليإنذار أوليجنوال عبد الرزاق عبد43
إنذار أوليإنذار أوليجهند منعم حمدي44
إنذار أولي جهيثم وليد ابراهيم45


