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المسائيةرياض شيال دمحم عيدانإدارة االعمال1
المسائيةعفراء خلف كناوي علوانإدارة االعمال2
المسائيةعفراء احمد شهاب  رجبإدارة االعمال3
المسائيةحيدر جابر كاظم هاويإدارة االعمال4
المسائيةهبة خالد مهدي سلمانإدارة االعمال5
المسائيةجبار زاير بطاط جبرإدارة االعمال6
المسائيةخالد محسن علي ماجورإدارة االعمال7
المسائيةدمحم كاطع علي عودةإدارة االعمال8
المسائيةجنان دمحم خضبر عباسإدارة االعمال9

المسائيةنداء حمزه اسود هاللإدارة االعمال10

المسائيةهدى ستار عزيز مجيدإدارة االعمال11
المسائيةمي طارق علوان عبودإدارة االعمال12
نإدارة االعمال13 المسائيةسوزان هادي حمد حسير
يه فهد خضبر جداحإدارة االعمال14 المسائيةخبر
المسائيةارساء احمد مجيد عبد هللاإدارة االعمال15
المسائيةجاسم دمحم كاظم محيميدإدارة االعمال16
نإدارة االعمال17 ن فيصل حسير المسائيةعدنان حسير
المسائيةمها غركان اسود هاللإدارة االعمال18
المسائيةسهام صالح جاروب عنبرإدارة االعمال19
ي عبيد حمزةإدارة االعمال20

المسائيةاحمد راضن
نإدارة االعمال21 المسائيةحسن خالوي عفن حسير
ن سلمان خلفإدارة االعمال22 المسائيةعباس حسير

المسائيةماهر عبد الحميد حسن كاظمإدارة االعمال23
المسائيةعلي مجيد جاسم دمحمإدارة االعمال24
ن عدنان عبد الحسن عبد الكاظمإدارة االعمال25 المسائيةام البنير
ن علي تومانإدارة االعمال26 المسائيةوالء حسير
المسائيةرجاء دمحم كاظم داودإدارة االعمال27
المسائيةواثق جاسم دمحم غديرإدارة االعمال28
المسائيةثائر هالل كاظم دخينهإدارة االعمال29
نإدارة االعمال30 المسائيةخوله عامر فرحان حسير
المسائيةيسىع خليف كاظم حنطةإدارة االعمال31
المسائيةدمحم كامل جاسم دمحمإدارة االعمال32
ن جبر سلمانإدارة االعمال33 المسائيةسهام حسير
المسائيةصباح دايخ والي زغبرإدارة االعمال34
المسائيةماجد جميل محيبس شالكةإدارة االعمال35

ن هادي خليف كنادإدارة االعمال36 المسائيةهيلير
ن فاضل وكعإدارة االعمال37 المسائيةمهدي عبد الحسير
المسائيةمنترص محيسن عناد عليإدارة االعمال38
ن فاضل وكعإدارة االعمال39 المسائيةعلي عبد الحسير
المسائيةعال جمال دمحم كاطعإدارة االعمال40
المسائيةنداء هادي حسن صفرإدارة االعمال41
المسائيةنىه عماد عاجل كعيدإدارة االعمال42



المسائيةسعاد مانع دغر عكوبإدارة االعمال43
ن عزالإدارة االعمال44 المسائيةنوره سلمان حسير
ن حمدإدارة االعمال45 المسائيةعلي عبد الكريم حسير
المسائيةاحمد سلمان شذر عيىسإدارة االعمال46
المسائيةزينه عبد هللا زاير خنجرإدارة االعمال47
يإدارة االعمال48 المسائيةمروان مهدي جبر حربر
ن فياضإدارة االعمال49 المسائيةزينة نجم عبد الحسير
المسائيةابو ذر دمحم نوري عليإدارة االعمال50
المسائيةمصطفن سعدون شيشخان محمودإدارة االعمال51
المسائيةقيس حسن وحيد كريمإدارة االعمال52
المسائيةسعد يحير خليف كاظمإدارة االعمال53
المسائيةميثم بالسم جبار نارصإدارة االعمال54

المسائيةزينب عبد الجبار زيدانإدارة االعمال55
المسائيةعقيل عايد حنظل عبد عليإدارة االعمال56
المسائيةعلي صالح حسن ارضيويإدارة االعمال57
ن خليفإدارة االعمال58 المسائيةدمحم عليوي حسير
المسائيةجمانه محمود علوان عبد الرضاإدارة االعمال59
المسائيةفاطمة عبد علي فالح رحيمإدارة االعمال60
المسائيةعمر فوزي عبد الكريم حميدإدارة االعمال61
المسائيةحسن هادي ارضية ارميضإدارة االعمال62
ن دهشإدارة االعمال63 المسائيةالحسن علي حسير
المسائيةرسل كريم علي جلعوطإدارة االعمال64
ن بشارة  جرود بديريإدارة االعمال65 المسائيةحنير
نإدارة االعمال66 المسائيةفالح سامي عناد حسير

المسائيةدعاء كريم عبد سعيدإدارة االعمال67
المسائيةايهاب كريم بدر عبودإدارة االعمال68
المسائيةسىه عادل حاشوش عبودإدارة االعمال69
المسائيةفواز سعد مطلك مزهرإدارة االعمال70
المسائيةعبد السالم عالوي حبيبر مشبرإدارة االعمال71
ن علي كريم عليإدارة االعمال72 المسائيةحسير

المسائيةبسام جواد كاظم جويدإدارة االعمال73
المسائيةسيف الدين خالد هادي جاسمإدارة االعمال74
المسائيةسعد احمد ابراهيم ذيبإدارة االعمال75
ن شنداخإدارة االعمال76 المسائيةدمحم هاشم حسير
المسائيةطارق سعد خليفة فرجإدارة االعمال77
المسائيةحيدر حسن عبد يزل إدارة االعمال78
المسائيةحميد كامل علي مناديإدارة االعمال79

ن فاضل حميد عيىسإدارة االعمال80 المسائيةحنير
المسائيةعالء رحمن سعد هللا عباسإدارة االعمال81
المسائيةعلي صالح عوده جميلإدارة االعمال82
يإدارة االعمال83 ن ناجر المسائيةمثين دمحم حسير
المسائيةنظبر جواد فضل سلطانإدارة االعمال84
المسائيةدمحم صادق عباس عبد اللطيفإدارة االعمال85
ن عبدإدارة االعمال86 المسائيةحيدر دمحم حسير



المسائيةعلي بادي محيسن عليإدارة االعمال87
ن علي كصكيص عادإدارة االعمال88 المسائيةحسير
المسائيةامجد عبد الحسن خليفإدارة االعمال89
المسائيةعلي حسن عيىس مجيدإدارة االعمال90
المسائيةماهر سعيد هيالن وحيدإدارة االعمال91
المسائيةعلي محسن عبد هودانإدارة االعمال92


