
الجنساسم الخريجت
ركرحٛذر ػبذ ػٌٕ ػباش ػبذػٌٕ انحط1ُٙ

اَثٗضجا حطٍ يحطٍ دمحم ال ضار2٘

ركريرتضٗ ػبذ االيٛر دمحم جريظ انس3ُٙٚٔ

اَثَٕٗر َاصر يجٛذ ْاد٘ انسبٛذ4٘

اَثٗضجٕد شاكر حًٛذ كاظى انت5ًًٙٛ

اَثٗرضم ػاير حًٕد٘ كاظى انربٛؼ6ٙ

ركردمحم ػبذ االيٛر يٓذ٘ ػبذ انرزاق اي7ٕ٘

اَثَٕٗرانٓذٖ خانذ ػبذ االيٛر يحٙ انفتال8٘ٔ

اَثٗزُٚب احًذ كاظى ضؼٕد انطؼٕد9

اَثٗشٓذ ػبذ انرضا يحًٕد حطٍٛ انطؼذ10٘

اَثٗضحٗ دمحم ْاشى ػبٛذ انجهٛجا11٘ٔ

ركردمحم يٓذ٘ جهٛم ػبذ انفذػى12

اَثٗ يرِٔ صاحب ْاد٘ دمحم انجُاب13ٙ

اَثٗزُٚب ػبذ انؼباش ػبذ ػٌٕ ْاد٘ ال حط14ٍٛ

اَثٗفاطًّ ػبذ االيٛر فرحاٌ ػذا٘ انجبٕر15٘

اَثٗغذٚر باضى دمحم حطٍٛ االضذ16٘

اَثٗيرِٔ رزاق ػبٕد ضهًاٌ انٛطار17٘

اَثٗرغذ ػبذ انرضا يحًٕد حطٍٛ انطؼذ18٘

اَثٗدػاء دمحم بكر ػطٕاٌ انطؼذ19٘

اَثٗحٕراء فاضم ػبذ االيٛر يٓذ٘ انبٕدك20ّ

ركريصطفٗ ػباش كاظى حطاَٙ انجبٕر21٘

اَثٗ ػال ضؼذ ػبذ ػهٙ ضهًاٌ انًطؼٕد22٘

اَثٗ ضٓر َصٛر يحًٕد حًٛذ انُصرا23٘ٔ

اَثٗرٚاو فائس خضٛر ػباش ال دمحم24

اَثْٗذٖ ضانى َؼًّ حطٍٛ انسايه25ٙ

اَثَٗبأ ْاَٙ دمحم ػبذ انرزاق اي26ٕ٘

اَثٗ اضراء جٕاد ػباش يٛرزا انحائر27٘

ركريُتظر ضٛاء كاظى حًٛذ انشبٛب28

ركرْذٚم دمحم يفتٍ كاظى انسايم29

ركريٛثى ٕٚضف جذػاٌ ػهٙ انطؼٛذ30٘

ركرحٛذر ضٓٛم ػبذ جاضى ػجى31

اَثَٕٗر جاضى دمحم ػهٙ حًذ انطؼٛذ32

اَثٗضرٔر اضًاػٛم حطٍٛ ضهطاٌ انبٓادن33ٙ

اَثٗأيُّ ضانى ريضاٌ اضذهللا انحرٚر34٘

اَثٗ ْذٖ اكرو ػبذ انحطٍٛ ػباش انطؼذ35٘

اَثٗضًّٛ ػهٙ حطٍٛ رضا انطٛف36

ركراضؼذ حايذ ػبٛذ كاظى انجاػذ37

اَثٗيُٗ كحار حالٌ ٔكاح 38

ركرحطٍٛ فالح يجٛذ كرٚى انٕزٚر39

اَثٗ رغذ ضاجت اغذٚر فُٕر٘ ػسٚس40
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اَثٗضحٗ ػذَاٌ حطٍٛ حطٍ انًٕض41ٕ٘

اَثٗيرٚى صذقٙ يٓذ٘ جٕاد انكاظ42ًٙ

ركرػهٙ حطٍ يُٛغ ضرحاٌ انسٔٚذ43

ركريصطفٗ يحًٕد طّ خضٛر رياح44ٙ

ركرجالل جبار كشاظ ػباش انخفاج45ٙ

ركرحٛذر ْاشى ابراْٛى كاظى انسبٛذ46٘

اَثٗحٍُٛ َاظى جٕاد كاظى يطافر47

ركرحطٍٛ ػهٙ جٕدِ ػبذ انرضا انًؼًهج48ٙ

اَثٗيُٛا يُٛر صاحب يحًٕد طؼًة49

ركراكرو َبٓاٌ َٕٚص َاٚف انسٔبؼ50ٙ

اَثٗفرقاٌ ػبذ انكرٚى حطٍٛ يٓذ٘ انؼاير51٘

اَثَٕٗركٕل برْاٌ يٕضٗ رضا انخسرج52ٙ

ركرػهٙ ٚحٛٗ ػبٕد ػطكر ٔطٛف53ٙ

ركرجؼفر فٛصم جٕاد ػبٕد انطائ54ٙ

ركرابراْٛى دمحم ػبذ انرضا كاظى ابٕطح55ٍٛ

اَثٗاضراء حًٛذ تركٙ ضؼٕد انكرٚط56ٙ

اَثٗحٍُٛ َبٛم ػبذ انحًٛذ ػبذ انًجٛذ انت57ًًٙٛ

ركريجتبٗ طانب ػبذ انؼسٚس حطٍ انت58ًًٙٛ

اَثٗيرٚى ػبذ انحطٍٛ ػهٙ رشٛذ انجصا59َٙ

ركريصطفٗ رػذ َجى ػبذ انخفاج60ٙ

اَثٗضجٗ كاظى برغٕث ْاشى انشًر61٘

اَثٗ زْراء رٚاض يٓذ٘ دمحمػهٙ حًذا62َٙ

اَثٗضارِ ػهٙ حطٍٛ ػبذ انبٕيٕن63ّ

ركرػهٙ ٚحٛٗ يسْر كاظى انكاظى64

اَثٗزْراء ػبذ انطتار ػبذػهٙ َصار انطؼذ65٘

ركرحارث فاضم جٕاد تانٙ انٛطار66٘

ركرػًار اضًاػٛم خهٛم ابراْٛى انُجار67

ركراحًذ ػًاد ضؼٛذ68

ركرضاير قٛص حطٍ كاظى انطاٚر69

اَثٗرضم جاضى خهف حطٍ انًٛاح70ٙ

اَثٗدػاء شاكر يسْر71

اَثٗزْراء حطٍ ػطشاٌ فساع ال ػبذهللا72

اَثٗزُٚب ػبذ االيٛر ػٛطٗ صادق انشٓرضتا73َٙ

ركراحًذ فٕز٘ فخر٘ ْاد٘ انحط74ُٙٛ

ركردمحم أقبال ػبذانجهٛم أبراْٛى انصائغ75

ركرحٛذر دمحم حطٍٛ ػهٙ خفاف76

ركرأحًذ كرٚى دمحم ػبذ انكرٚى انفتال77٘ٔ

ركردمحم رٚاض َٕح حطٍ انًٕض78ٕ٘



ركرٚطر ضًٛر كاظى79

ركراحًذ كاظى ابراْٛى80


