القانون  /المرحلة الثانية  /الدراسة الصباحية
اسم الطالب
علي حسن نجم عبد هللا
علي حسين عبد الرضا
علي عباس فاضل
علي عبد الهادي طعمه
علي عزيز عبد هللا مظلوم
علي مهدي بالسم
عمار ياسر كاطع
قمر نبيه عبد المؤيد
كاظم حسين عالوي
كاظم علي عباس
كرار رائد عباس
مجتبى عبد االمير حميد
محسن عبد الجليل سعد
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