
 هاله وعدهللا جميل 

 ضياء عبد جاسم 

 ابراهيم اكرم جمعه  

3اوالدها/  سهى هديب مجيب 

 قيس شهاب احمد 

 سليمان ادريس سليمان 

 ظالل عمار عبداللطيف 

2عائلته/  زيد سامي صالح 

 زهير فاضل عباس 

 حبيبه كامل عباس 

 مصطفى ابراهيم يوسف 

 علي قاسم روضان 

 نوري عفين عبد 

 امال صبر سمران 

 حسن محمد فهد 

 مصطفى اسكندر جميل 

 خلود محمد حسين ابنتها

 علي عبد محمود 

 سنان علي عواد 

4عائلته/  

 

 تحسين محمد عتر

 امير محمد احمد 



 امنه جمال سليمان 

2عائلته/  عمر يونس خضر  

 اياد فريح خلف 

 حليمه علي خضير 

 وسام حسين عبدهللا 

عبدالكريم عبدالرزاقعالء  ابنه  

 عائشه حسين عبدهللا  

 ميزر محمد سمير 

5عائلته/  احسان حسين رشيد 

 جنان حكمت ابراهيم ابنتها

 مروان يقضان حازم 

2عائلته/  معتز فالح حسن 

 زاهد احمد ابراهيم 

 احمد ابراهيم صالح 

3اوالده/  عامر محمود عباس 

 نور حسين يوسف 

 روان علي سعدون 

2اوالدها/  سهى محمدنور يونس 

 غزوان حمود خلف 

2اوالدها/  ندى جبار محمود 

 سهيله عبدهللا رجا 

 صابرين سامي حسين 



4اوالدها/  اسمهان ذنون نجم 

 نورالدين بيدار حمد 

 كوران عثمان صديق 

 رائد صالح مصطفى 

 زهراء معمر صابر 

3اوالدها/  صفا عبد سعد 

 سميره محمد بدين 

2اوالدها/  نرجس احمد الياس 

4عائلته/  نبيل عادل محمد 

3اوالدها/  رحمه قحطان جاسم  

3اوالدها/  هاجر عبدالرحمن جاسم 

2اوالده/  حسين فليح حسن 

6اوالدها/  امل عبد خليل 

8عائلته/  اسعد حسين يحيى 

 باسم ياس خضر 

2اخوتها/  الرا سيفي شكري 

 معن طه خلف 

 مازن رزاق ياسين 

 بشار زهير عبدالغني 

6عائلته/  حامد سلمان متعب 

 يوسف مصطفى عبدهللا 

 محمود محمد نجم 



 عدنان عثمان عبدل 

 عمر زياد خلف 

 عذراء جمال الدين محمد 

2اوالدها/  اسراء محمد حديد 

 زبيده محمود احمد 

 صالح عبدالمجيد رزوقي 

 مثنى علي محمدعلي 

 رامي حسين سليمان 

كريم محموداثير    

 صدريه جاسم خلف 

 ابراهيم وعدهللا نايف 

 انغام مجيد فريح 

 نيسان حسن كرحوت 

 الهام علي كريم 

 احمد عبدالستار عبدالجبار 

 خلف فرحان فيحان 

 سحر محمد يونس 

 يوسف ربيع خضر 

 عالء حميد عيد 

3عائلته/  احمد محمد احمد 

4اوالدها/  االء حسين رضا 

2اوالدها/  رجاء جاسم محمد 



4اوالدها/  نؤاس بهجت خوام 

 خديجه ثائر محمد ابنها

3اخوته/  عمر خضر عباس 

 نرجس اسعد سعيد 

 سيف حسين علي 

 شفاء لطس جريذي 

 سلطان هيثم محمود 

 ابراهيم احمد رشيد 

 ميسم عادل جياد 

 ايناس عمير علي 

3اوالدها/  بشرى جهاد مطلك 

4اوالدها/  مراتب غزال هراط 

 محمد عباس فاضل 

 ابتهال محيسن حلو ابنتها

 عزيز محسن حلو 

4عائلته/  سالم محيسن حلو 

 سجى مهدي عبدهللا 

 زهراء صداع علي 

 ايناس مالك عزيز ابنها

 عمر خالص تايه 

2بناتها/  حسيبه حسن عالوي 

 ساره مهند حمادي اختها



6اوالدها/  شيماء علي ابراهيم 

 حارث محمود حديد 

 امير فهد احمد 

 عبدالرحمن سليم اسماعيل 

 محمد مزهر فريد زوجته

7عائلته/  نبيل اسماعيل خاطر 

3اخوته/  احمد سمير عبداللطيف 

 زهراء حازم مجيد ابنتها

 شاكر حامد عبدهللا 

5عائلته/  اكرم حامد صليبي 

 نيرمان طالب مهدي 

3اوالدها/  هند شاكر محمود 

2اوالدها/  وداد فرحان جاسم 

 ريم حكمت هادي 

 رحمه عارف يوسف 

 عبدالرحمن راسم محمد 

3اوالها/  نهاد رضا عزيز 

5عائلته  غسان عواد صكب 

 سعد محمد عبد 

 ايمن باسم محمد 

 رفيده خلف دايح 

 هبه مسعد يعكوب 



 محمود حماد دنهاش 

 عمر ابراهيم صليبي 

 سحر عبيد علي ابنها

 معن محمود خلف 

 رشا بشار محمد يونس 

 عبدالرحمن احمد خلف 

8اوالدها/  

 

 امل حسين خلف

 حسان معن خضر 

4اوالدها/  سجى نصيف جاسم 

 ايه منذر علي 

4اخوتها /   نورا زياد زبن 

 مريم اياد رافع 

 هديل محمد رسول 

 عبيده اياد رافع 

 اياد رافع شبعان 

 زبن فرحان عودة زوجته 

 عزالدين منصور علوان 

 بيداء ناجي خلف 

 غفران فنر حسين 

 جنان فنر حسين 

 موسى فنر حسين 



 طيبه فنر حسين 

 مريم فنر حسين 

 محمد عواد هلوش 

 مخلص مزهر محمد 

 ضحى وسام سامي 

 احمد عبدالمنعم عباس 

 عمار حميد عبر 

 احمد محمد خميس 

 صفيه علي عبد 

سعدهللاابوبكر حمدي    

 عبدالرحمن اسماعيل عالوي  7عائلته/

 احمد محمد عبدهللا 

 ايمان اكرم سالم 

 الهام علي كريم 

 مصعب يونس شاهر 

 نذير فالح رديف 

 ثائر عيسى حويجه 

 عمر فيصل عبيد 

 ندى علي صالح 

 وليد خالد هزاع 

 رائد اياد حسين 

 كلي يوسف حجي 



 عبدهللا حسين علو 

احمد عبودوسام    

 مزاحم جمهور حسن 

4اوالدها/  هناء محمد محيسن 

 سعد تايه مطني 

 هديل حسين علي مجبل 

 محمد احمد عبدالسالم شقيقاه

 مروه محمد عبد 

 يوسف عمر خلف 

6اخوته/  عبدالمجيد قصي سعدهللا 

 بشار كليبان علي زوجته 

 سعد الزم غانم 

 جمال حماد سعيد 

 عثمان اياد خاشع 

 ميعاد خالد عزيز 

 فرزدق سبهان حامد 

 احمد ممدوح تركي 

 عمرالفاروق احمد حمزه 

 شمسه محمود علي 

 مشتاق عبدالرحمن ياسين 

 حقي اسماعيل خلف 

 حسين ياسين يونس 



 عمر خليل ابراهيم 

2اوالدها/  رقيه محمد ابراهيم 

 ورده فياض عبداالله 

 ضحى ظافر حوري ابنها

قنبر مصطفىهناء    

 امنه طه شريف 

3اوالدها/  ناهده محمود محمدطاهر  

6عائلته/  عدنان سامي حامد 

 احمد خليف صالح  6عائلته/

 شيرين فرحان جاسم ابنها

 سفيان حازم ياسين 

 عبيده عامر محمود اخيه

 حال فوزي محسن 

 الياس علي حسين 

 هاجر عباس الياس 

 زياد فاضل عبيد 

حمه صالح محمدمهابات    

 صدام خلف دايح اخته

2عائلته/  حماد عثمان مشعل 

 اوراس خسرو صالح  3اوالده/ 

 اسيا فراس خسرو 

 حسين عوده مخلف 



 معن قصي فؤاد 

 عمار منشود شهاب 

4اوالدها/  عائشة تركي عباس 

 محمد ابراهيم خضر 

 محمد جابر صباح 

6اوالدها/  زينب عبدالغني محمد 

رديني صالحمحمد    

 وضاح عماد شبيب 

 صالح عبدالحكيم جاسم 

 جاسم محمد صالح 

 اسامه مصطفى رشيد اخيه

 عباس رعد جسام 

 ايمن كاظم محمود 

3اخواتها/  تسنيم صالح خميس 

 ابراهيم عصمت محمدطاهر 

 ياسر حميد حنشول 

4عائلته/  عبيس ابراهيم شنيتر 

 هناء حميد احمد  6اوالدها/ 

5اوالدها/  نبراس محمود عواد 

 مهدي جاسم محمد 

 محمد كامل حسين 

 احمد ممدوح تركي 

 


