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عبةاسم الطالبت
الش

القانون 
المدني

القانون 
اإلداري

قانون 
العقوبات 

العام

قانون 
األحوال 
الشخصية

النظم 
اللغة العربيةالمالية العامةالسياسية

اللغة 
اإلنكليزية

     تنبيهأابراهيم حسين كاظم1
تنبيهأابراهيم نجم الدين عبد2
تنبيهأثامر كريم عناد3
تنبيهتنبيه    أجبار هادي نجم4
  تنبيهأحسن محسن عباس5
تنبيهأحسن ناظم محمود6
 تنبيهتنبيهأحسين موفق رضا7
تنبيه أحمزة سالم محسن8
تنبيهتنبيهأحيدر اياد كاظم9

تنبيهتنبيه تنبيهتنبيهأرغد جميل حسن10
  تنبيهأسعد ذياب خلف11
تنبيهتنبيه أعلي شاكر محمود12
تنبيهأعلي عاشور حسين13
تنبيهتنبيهتنبيهتنبيهأعلي عبد القادر فيصل14
تنبيهتنبيهأعلي منعم زكي15
تنبيهتنبيهأمحمد ثاير حاتم16
تنبيهتنبيه أمروة خليل ابراهيم17
تنبيهتنبيه أمصطفى وضاح حسين18
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تنبيه     أأحمد حميد علوان19
 تنبيهأحسين باسم محمد20
تنبيه تنبيهبارينا قاسم بساتي21
تنبيهتنبيه تنبيهباالء داغر حمودي22
تنبيهتنبيهبامير علي حسين23
 تنبيهتنبيهبايمن اكرم محمد24
تنبيه بحامد ماجد عبد االمير25
 تنبيه تنبيه تنبيهبحوراء اياد مهدي26
 تنبيهتنبيهتنبيه بحيدر محمد علي27
 تنبيه تنبيه  برانيا هاشم عبد اللطيف28
   تنبيهتنبيه برائد ابراهيم حبيب29
تنبيهبصادق حسن عبد الهادي30
 تنبيه    بضحى رشيد حميد31
  تنبيهتنبيه بعبد اهلل احمد عبد الرحمن32
  تنبيهبعلي فاضل محمد33
تنبيه  بعمر سالم حميد34
 تنبيهبلطيف سلمان ابراهيم35
   تنبيهتنبيهبمحمد برهم فرحان36
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 تنبيه   بمحمد حميد كاظم37
تنبيهتنبيهبمهند خالص عبود38
  تنبيهتنبيهتنبيهبمؤيد احمد فؤاد39
 تنبيه    بهدير حامد نزال40
تنبيه بوجدي فيصل41
تنبيه تنبيهتنبيه بعالء كريم علي42
تنبيه جافراح فؤاد مزعل43
   تنبيهجامواج مهدي علي44
 تنبيه  جانمار محمود مبدر45
تنبيه  جخالد وليد عزيز46
 تنبيه تنبيه  جخلدون ابراهيم خلف47
تنبيهتنبيه تنبيهجخليل عليان جاسم48
تنبيهتنبيه  جسعد قيس مرهون49
تنبيه    جشيرين عامر عباس50
  تنبيه تنبيهجعبد الرحمن اسكندر عبد51
  تنبيهتنبيه جعبد الوهاب ثاير محمد52
 تنبيه    جعذراء كريم حسن53
 تنبيه تنبيه جفيصل فخري سلمان54
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  تنبيه تنبيهجقيس زهير سلمان55
تنبيه    جماجد سالم غضبان56
تنبيهجمحمد عبد الحسين حمزة 57
تنبيهتنبيه  جمصطفى رباح محمد58
تنبيهتنبيهجمصطفى سامي طالب59
 تنبيهتنبيه  جمصطفى سالم عبد60
 تنبيه  جمهند حامد سلمان61
تنبيهتنبيهجنوال عبد الرزاق عبد62
تنبيه جهيثم وليد ابراهيم63
   تنبيه تنبيهجنادية خالد حسين64


