
اسن اب الجداسن الجداسن االباالسنخاسن اب الجداسن الجداسن االباالسنخ

َاصشاعًاػٍمدايذػهً 49ػهٕاٌيذغٍعهٍىيثُى1

ستاطفٓذػثاطكاظى50جاعىجًؼّجاعىطٍث2ّ

ػثٕدصتانةادًذدمحم51دًذدمحمػثذ انؼضٌضتشاء3

ػهًصادةػهًدغ52ٍٍجٕادْاديادغأٌداد4

دغٌٕعشداٌدًٍذادًذ53صغٍشكاظىلاعىيغهى5

فٓذدمحمػادلاي54ٍٍػثٕددغٍدغٍٍيُحظش6

ػهٕاٌػثذ االيٍشفاٌخػثذ هللا55يذمكاظىػثاطيُزس7

دغٍدًٍذدغٍٍصْشاء56ػثاطجاعىغذَاٌصفا8

عهًاٌػثذ انكاظىفٕصيػثذ انخانك57ػثذ هللاَجىجثاسعجاد9

شذْاٌجالبكاظىادًذ58ػهٕاٌػثذ انغحاسػضتصٌُة10

ػثذ انذشكطمدغٍ صٌذ59جاعىادًذاعًاػٍمَثٍم 11

يذغٍشاللػهًصٌٍ انؼاتذ60ٌٍػثٍظػثذجٕادصْشاء12

غاصيعاجثادًذيصطفى61ػٍغىفُجاٌفاضمصٌُة 13

دغٍاعذدغٍيشٌى62يٓذيدًٍذشٕافأدًذ14

دمحميكًَاجًصفا63فشْٕدششٌفجًٍمَجاح15

داغشيٓجشَاصش دًضِ 64دمحمجًؼّطانةصٌُة16

جؼٍذدمحمادًذفاج65ٍخهفيُؼىيؼطًجثاسن17

دًٍذجٕادعجاددمحم66ػثذػطٍّلاعىػه18ً

ػثذ ػهًيذًٍػثذ االيٍشلاعى67ٔانًدمحمجاعىدمحم19

يشًػثذجثاسعشيذ68دمحمجاعىادًذجُات20

ػثذعهًاٌفؤاددمحم 69كشٌذييذٍغٍساشذيثُى21

ْاديػثذ ػهًعانىدٕساء 70دمحمػثذ انذغٍخانذيشجضى22

دغٍٍٔدٍذلذطاٌ تٍٍُ 71شٍاعدمحمكاظىػه23ً

ػثٕددغٍٍَؼٍىاعشاء 72كشٌىػثذ االنّغانةػثاط24

دنًًٍجغابشاكشصْشاء73ػهً ػهٍٕئالءدغ25ٍٍ

َاجًداخميٓذيُْذ74يجٍذدًٍذاٌادٌاع26ٍٍ

تخٍثعهًاٌدأٔديذًٕد75ػثذ هللاكشٌىجثاسػثاط27

دغٌٕعهًاٌػايشغذٌش76كاظىْاديعهًاٌصٌٍ انؼاتذ28ٌٍ

دغٍدغٍٍػٕادصاتش77ٌٍدمحم جٕادجثاسعًٍاء29

جاٌّػثذ انضْشِسٌاضط78ّػثاطكضاسدغٍدًض30ِ

كاظىجٕادعؼذالسا79تذشدمحمدغٍٍػثذ هللا31

دًٕدصانخدًٍذدٕساء80ػهًخٍش هللادمحمدغٍٍ 32

ٌٕعفػثذ انًذغٍػثذ ػهًدػاء81ػٕدِدشتًعالودػاء 33

َجىيطشلاعىكٕثش82دمحمجفاتعؼٍذصٌُة34

ساًْيذغٍػالٔيػزساء83دغٍٍػهً دٍذسدغ35ٍٍ

غاصيعاجثادًذيشجضى84كاظىيذًٕدشاكشدمحم36

ػثذ انذغٍٍدمحملاعىْث85ّيغهىيٓذيجًالْا37ًَ

يذغٍخهففاضم جًاس86ِدًٍذيػجًًٍاتٍحشاصْاس38

ادًذتذحادًذتحٕل87كشٌىػثاطاعؼذت39ٍٍُ

ػهٕاٌدمحم يشجضىػثذ هللا88يذغٍػثٍذدغٍٍايجذ40

ػًشاٌػثذػادليشٌى89دغٌٕكاظىػالءاتشاٍْى41

دًذساجًػٕدَِٕس90دغٍػٍغى يجٍذصْشاء 42

ػطٍٕيفشداٌخانذدًٍذ91ػهٕاٌصثاسدمحم ػهًدػاء 43

خضشْاللصٌذاٌعالو92كاظىْاديفاسطػهً 44

ػثذ انذغٍٍسصاقسافذػزساء93ْاًَدًٍذجاعىدمحم45

عؼٕدَاٌفادًذاٌات94ػضٌضعؼٍذدًٍذػه46ً

يجهًػهًدغٍٍػه95ًدًٕديضْشاتشاٍْىػهً 47

كؼٍشٍشػزاب لذطاٌػثذ انشد96ًٍجاعىالصوصادقدمحم48
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كشٌىجثشكشٌىعثأ97

كفاحدغٍكفاحعجى98

دٍذسدمحم ػهًدٍذسدغٍٍ 99

جاعىػثاديجغابخضش100

جاعىصٌاسِ دٍذسػهً 101

كاظىدمحمجاعىػه102ً

ػجًًرٌابيذغٍادًذ103

ػطٍّعهطاٌدغٍكشاس104

فذػىػثاطػثذ االنّصٌُة105

ادًذشكشَجذتصٌُة106

ػهًيذًٍػهًدغ107ٍٍ

َؼٍُّجاعىػهًاعؼذ108

ػُادْاديػهً ا109ًٌٍ

ػهًػثذ انذغٍٍػهًسغذ110

جشيسضافاضمايٍش111

سيضاٌدمحمػهًػًش112

دًٕدجاعىدمحمَثأ113

دًضِػثاطػثذانكشٌىكٕثش114

ْإًٌَعفصثاحشٓذ115

صانخسجّدًٍذشٓذ116

كاظىادًذػهًصْشاء117

/كاطغجثشضشغاو118

دأددغٌٕػٕادصْشاء119

يشصٔقػثذااليٍشػهًدغ120ٍٍ

شاكشيذًٕدػًادسعم121

ػثذْاديداخميجحثى122

ٌؼمٕبيٍشيعؼذٌاع123ٍٍ
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حدن شريف هاشم مهجي

احطج جهاد حدن محدهن
احطج عبج الكريم جبر حدهن

امير خالج صجام فرحان
امير دمحم عبج الرضا عبج الحدين

المرحلح الثانيح فرع إدارج الفنادق/ أسماء طلثح قسن تقنياخ السياحح 

دمحم باسم سهيل نجم
دمحم عهاد سعجون خضير

سامر شهيج عقيج عفلهك
شبل حيجر طاهر نعطة
صفاء صباح جظجي عبج

عبج هللا عبج الحدين  عبج هللا
*علي حيجر عاشهر

علي ساجت كاظم ساجت

اسن الطالة

علي صالح عبج الرضا مزهر
علي عبج الكريم جاسم عبج

علي عبج الحدين عبج الحطزة
غيث فارس حطيج هاشم

حدين حيجر ابراهيم حدين
حدين علي قاسم زوران
رسل رعج عجطي دمحم

رقية حليم عليهي فظجي
زهراء حدن حطيج كريم

زيظب حدين عبج علي حطزة

باقر سطير جبار دمحم علي
*باقر قاسم دمحم

براء عطار قاسم حدن
حافظ صالح  هادي دمحم
حدام حطزة كامل كاظم

مريم كاظم حطزة شعالن
مصطفى صاحب حبيب

*نهرس فالح قبطان
ياسطين احطج تركي  جاسم

يهسف نعطة عبج علي شخير






