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المسائيةزهراء محسن عبد الرضا سبعإدارة االعمال1
المسائيةلمياء صالح هيالن وحيدإدارة االعمال2
المسائيةنىه جمال علي عبدإدارة االعمال3
المسائيةاركان جاسم دمحم غديرإدارة االعمال4
المسائيةامال عبد الكريم حسنإدارة االعمال5
ن حمود مرصيإدارة االعمال6 المسائيةمريم حسي 
ن شعيبث شويتيلإدارة االعمال7 المسائيةضياء حسي 
المسائيةعماد برهان يرس ناهيإدارة االعمال8
المسائيةفائز دمحم محسن مصطفنإدارة االعمال9

المسائيةبكر حنظل فرحان نبهانإدارة االعمال10

المسائيةانوار حسن عبود عباسإدارة االعمال11
المسائيةحيدر فاضل عوده جاسمإدارة االعمال12
المسائيةرجاء جواد كاظم حمزهإدارة االعمال13

المسائيةفراس سناوي عزيز متعبإدارة االعمال14
المسائيةكاظم عصواد عبد كاظم إدارة االعمال15
المسائيةزينب هاشم محسن عليإدارة االعمال16
المسائيةذكرى ياركه ملك ابراهيمإدارة االعمال17
نإدارة االعمال18 المسائيةهدى علي نارص حسي 
المسائيةمحاسن كريم محسن حمزةإدارة االعمال19
يإدارة االعمال20  هامل دب 

ن المسائيةسعد حسي 
المسائيةفالح سلطان مالح محمودإدارة االعمال21
المسائيةزهراء عباس عليوي مهديإدارة االعمال22

المسائيةهناء حامد عبد الكاظم ذيابإدارة االعمال23
المسائيةاسماء سعدي احمد إدارة االعمال24
المسائيةضىح عبد الكاظم سعد مطرإدارة االعمال25
ن عبد هللا خلف مجيدإدارة االعمال26 المسائيةحسي 
 عليإدارة االعمال27

ن المسائيةعادل جبار حسي 
المسائيةفاطمة رحيم موىس حريجهإدارة االعمال28

المسائيةتغريد جليل حسون عاصيإدارة االعمال29
المسائيةنذير قاسم كاظم فرحانإدارة االعمال30
المسائيةنعيم يارس عكله جابرإدارة االعمال31
ن حسنإدارة االعمال32 المسائيةكاظم علي حسي 
المسائيةعباس شلب سلمان فيديإدارة االعمال33
ن عبد هللا دحام إدارة االعمال34 المسائيةايمان حسي 
المسائيةمروج حامد جليل عزيزإدارة االعمال35

المسائيةمياده عبد االمي  عبيد زعونإدارة االعمال36
المسائيةرغد طارق جاسم دمحمإدارة االعمال37
نإدارة االعمال38 المسائيةجوان سمي  مكي حسي 
المسائيةساره محمود عاشور االلوىسيإدارة االعمال39
ن علوان إدارة االعمال40 المسائيةجنان حسي 
المسائيةاحمد نعمه صطاي  حمزهإدارة االعمال41
المسائيةايناس حميد خلف مطلكإدارة االعمال42



المسائيةانعام خليل ابراهيمإدارة االعمال43
المسائيةناديه سعيد خزعل دمحمإدارة االعمال44
المسائيةايمان كريم مسي  خابطإدارة االعمال45
المسائيةمنار دمحم بهلول صالحإدارة االعمال46
ي مطلك جيادإدارة االعمال47

المسائيةطارق صىحن
المسائيةحوراء منعم نارص عيىسإدارة االعمال48
المسائيةعبد االله جمال غافل كاظمإدارة االعمال49
المسائيةمنتظر قاسم كاظم عبد هللاإدارة االعمال50
المسائيةطالب حنيفش مرسب حسنإدارة االعمال51
المسائيةعظيم كاظم جواد كاظمإدارة االعمال52
المسائيةعلي حسن حمزه فليحإدارة االعمال53
المسائيةخالد طارق عداي عباسإدارة االعمال54

المسائيةنصي  شمال عجيل غاليإدارة االعمال55
المسائيةامي  مرصن فالح حسونإدارة االعمال56
المسائيةعذراء عناد حمزهإدارة االعمال57
المسائيةنىه سعد مطلك مزهرإدارة االعمال58
المسائيةكريم خليبص ظاهر عباسإدارة االعمال59
المسائيةحسن شاكر علي خضي إدارة االعمال60
المسائيةانور كريم ذياب فرحانإدارة االعمال61
المسائيةوسام نوري حلموش زغي  إدارة االعمال62
المسائيةاسيل عبد الكريم عبد الوهاب ابراهيمإدارة االعمال63
المسائيةكامل منصور حسن جاسمإدارة االعمال64
المسائيةعلي حسن خلف دمحمإدارة االعمال65
المسائيةكرار كامل نعيم شالكةإدارة االعمال66

نإدارة االعمال67 المسائيةرحيم علي شاهي 
ن لفته عباسإدارة االعمال68 المسائيةحيدر حسي 
ي شاهرإدارة االعمال69 المسائيةحسن جاسب كرج 
المسائيةدمحم عدنان سعيدإدارة االعمال70
المسائيةضىح رحيم خضي  عبد هللاإدارة االعمال71
المسائيةانور صادق علوان عليإدارة االعمال72

المسائيةاسعد جميل سلمان عباسإدارة االعمال73
ي جميل إدارة االعمال74 ي ناج 

المسائيةهابن
المسائيةمنوه عزال شلبه محل إدارة االعمال75
المسائيةيوسف خالد كتاب خلفإدارة االعمال76
المسائيةاواب عطا كطي عالويإدارة االعمال77
المسائيةعلي دمحم عابر حسنإدارة االعمال78
المسائيةزياد شمران كاظم حسنإدارة االعمال79

ي ظاهر ابو شنه جي إدارة االعمال80
المسائيةراصن

ي واديإدارة االعمال81
المسائيةانفال علي راصن

المسائيةعباس جبار حمود جابرإدارة االعمال82
المسائيةوليد خالد كريم علي إدارة االعمال83
ي إدارة االعمال84

المسائيةابراهيم سعد دلفن
المسائيةحيدر مطي  يوده دلفرإدارة االعمال85
المسائيةحوراء فيصل ابراهيم غزايإدارة االعمال86



يإدارة االعمال87
المسائيةضياء جبار موحان متابن

المسائيةفالح حسن علي كاظمإدارة االعمال88
ي إدارة االعمال89 المسائيةكريم كاظم عزب 


