
اللقباسم الجداسم االباالسم االولالتسلسل

حسنحسنفرحانابراهيم1

المطوريعليمنتصرابراهيم2

النعيميعدنانرائدابراهيم3

شكرشكرخالدابوبكر4

تركفخرالدينامجداجى5

المطوريعليمنتصراحسان6

الحليمحمدعليمجيداحمد7

الخليفاويمهيديمحمداحمد8

اوجشلياحمدكنعاناحمد9

الصبيحعبدهللاسلماناحمد10

محمدمحمدصباحاحمد11

ضايفضايفصالحاحمد12

قروطعبدهللامصطفىاحمد13

االعظميمحمودعماداحمد14

عزيزعزيزنوزاداحمد15

احمداحمدمجبلاحمد16

مسعودمسعودمحموداحمد17

العامريحسنمحمداحمد18

البو اسودعلوانحسينادريس19

ال محمدسعيدسينانارسالن20

يحيى التوتونجيصديقسالماروى21

محمدمحمدزياداسامه22

سرحانسرحاناحمداساور23

كراديمحمودمحمداسيا24

قره باشخليلعزالديناسيل25

الدليميمحمداسماعيلاسيل26

السعديحميدسلمانامل27

احمداحمدعبدالرحمنامير28

كراديمحمودمحمدانس29

ابراهيمابراهيمعبداياد30

محمدمحمدعباسايمان31

محمدمحمدايوبايه32

مدلولمدلولأمرايهاب33

الهزيماويسالمصباحايهاب34

طاللطاللمصطفىايهم35

الدوريحماديسعديأبتسام36

الخفاجيخبيرعبدالكريمأبها37

دمعهعبدالقادرعبدهللاأالء38

شاهينشاهينعبداالميرأمل39

الراشدطالبخالدأمينه40

التميميعباسعليأنس41

نجارعلياحسانأنس42

الشيالويخليفهفراسأوراس43

البشيرجاسبراسمآم البنين44

محمدناجيوئامآيه45

عيسىعيسىعمرآيه46

المرعاويعبيسمحمدآيه47

أبراهيمأبراهيممحمودبارق48



الجمعهمحمدحيدربتول49

سلمانسلمانعليبروج50

قدوش اسكخليلبسامبسام51

كراديمحمودمحمدبسعاد52

البوعامرعبدهللاجاللبالل53

كراديمحمودمحمدبلقيس54

صاصيالصالح الدينمصطفىتيم55

عليعليمخلفثائر56

احمداحمدمعيقلجلنار57

احمداحمدمحمدجمال58

الراويصالحابراهيمجمال59

محمدمحمديونسجهديه60

اعذيعبدالقادراحمدجوهر61

البزوكمحمودشاكرجيالن62

راشديعبدهللاحمدحاتم63

اسماعيلاسماعيلحمدحاتم64

السعدونغالبسليمانحازم65

العبيديمزهرمؤيدحذيفه66

الصقر سعدونخلفعبدالجبارحسام67

السماكعبونجمحسام68

يوسفيوسفحميدحسام69

العبيديرفيقعبدالسالمحسام70

الدوريمجيدناجيحسن71

البدرانيحسينعليحسن72

الحافظمحمدطاهربشارحسن73

العبيديمحمداسماعيلحسين74

حسينحسينعليحسين75

حازمحازماحمدحفصة76

ابراهيمابراهيمحردانحمزه77

الزيديعواداسامهحمزه78

التوحيابراهيممحمدحمزه79

فائزفائزاشرفحنين80

الجمعهمحمدحيدرحوراء81

الحريشاويحمودشكرحيدر82

النداويصفرغديرخالد83

ال فياضمهديانورخيال84

يونسيونسجعفرخيرالدين85

مسعودمسعودمحمودداليا86

كرماشهراضيعرفاتدانيال87

الشروعيهاتومحمددانيال88

آل فارسداودسليماندخيل89

المرعاويعبيسمحمددعاء90

صالحصالحكوانذكريات91

الهوميميخايعقوبرامسن92

عوديشميخائيلطاهررانكا93

هويديهويديرافدرتاج94

التميميمحمدسفاحرتيبه95

محمدمحمدفالحرحاب96

مهديمهديحازمرضا97

جوادجوادمحمدرغد98



حسينحسينبشيررفاه99

جوادجوادمحمدرند100

محمدمحمدايوبرهف101

ضايفضايفصالحروعه102

الصقر السعدونخلفعبدالجبارروال103

فائزفائزاشرفريام104

احمداحمدايادريحانه105

الردينيمحمدرياضريم106

صبارصباربنيانزبيده107

الشناويسعدمحمدزهور108

البصريناصررائدزياد109

طهطهيوسفزيد110

قدويونسحازمزيد111

الخلفمحمودمحمدزيد112

الشروعيهاتومحمدزين العابدين113

شعبانحسينعليزين العابدين114

حازمحازماحمدزينب115

البشيرجاسبراسمزينب116

ال فتلهفيصلمحمدزينب117

الالميقاسميحيىزينب118

محمودمحمودعدنانزينب119

البشيرجاسبراسمزينه120

مهيديمهيديصبحانساجد121

المطوريعليمنتصرساره122

قاسمقاسمحسينساره123

الزيديعواداسامهساره124

جاسمجاسمناصرسالي125

عوديشميخائيلطاهرستيف126

شعياعزيزرافتسجاد127

ال فارسسليماندخيلسدره128

الجبوريخضيراسماعيلسعد129

تمرصالحاحمدسعد130

جاسمجاسممحمدسعدون131

عالويعالوينافعسعيد132

العبيديرفيقعبدالسالمسفيان133

السلمانيحمدانعبدهللاسكينه134

ال عبدالكريمخليلسعيدسكينه135

الصافيحمزهكاملسالم136

اسماعيلاسماعيلعمرسلسبيال137

العصافيمحمديونسسلطان138

ال فارسسليماندخيلسليمان139

الحريشاويحمودشكرسما140

جاسمجاسمعبدسناء141

محمودمحمودسفيرسه روه ر142

صالحصالحشفيقسوزان143

البالنييوخناوليمسوزان144

ال فارسسليماندخيلسيف145

الذهيبهياسينايادشام146

المحمودحسنطاهرشعيب147

محمدمحمدزبيرشكرية148



منصورمنصورفيصلشمائل149

القيسيفخريموفقشمس الضحى150

شكرشكرخالدشهد151

ميتيابراهيممحمدصبرية152

قبالنعباسفاضلصدام153

عبوشعبوشفاضلصقر154

الخليفيانورحربصالح155

عزامحسنصالحصالح الدين156

ضايفضايفصالحصوفيا157

البوعامرعبدهللاجاللضحى158

الردينيمحمدرياضضحى159

ال حنشمحمدمحمدطاهرضرغام160

الراشدطالبخالدطالب161

العبيديعبدالجبارلؤيطيف162

الحسنيمهديحاتمعاصم163

الخليفيانورحربعائشه164

برقليبكرصالحعباس165

خويرتفتحيعبدهللاعبدالجبار166

سلمانسلمانعليعبدالرحمن167

الحرباويمحمدنبيلعبدالرحمن168

حسينعلييونسعبدالرحمن169

خليلخليلابراهيمعبدالعزيز170

الجميليمحمدرشادعبدالغفار171

الجبوريفاضلاحمدعبدالقادر172

االبراهيممطرسطمعبدهللا173

عبودخضرمحمديونسعبدهللا174

خروفهطارقزيادعبدهللا175

عيسىعيسىعمرعبدهللا176

القره جهمحمدمحمدصالحعبدهللا177

نجارعلياحسانعبدهللا178

عزيزلىكمالعليعبدالهادي179

محمدمحمدجاسمعبير180

الراويعبدالهادياحمدعزالدين181

المهداويشاللغالبعالء182

ال عربوطهحسينعلي183

عبدهللاعبدهللانجمعلي184

عبدالعزيزعبدالعزيزياسينعلي185

حمادحمادنزارعلي186

العبوسيدريدحيدرعلي187

الشيخليابراهيمعبدالرزاقعلي188

العقابيشنشولعباديعلي189

ال فياضمهديأنورعلي190

النعيميامينشريفعلي191

العليعليحسينعلي192

يونسيونسجعفرعلي193

محمودمحموداحمدعليه194

الخطابمحمدفاضلعماد195

عطيهعطيهعبدالحكيمعماد الدين196

الراويعبدالهادياحمدعمادالدين197

الفخريقاسماحمدعمار198



احمداحمدمحمدعمار199

عليعلينايفعمر200

حمادحمادنزارعمر201

فرحادطهابراهيمعمر202

حازمحازممحمودعمر203

عليعليهيثمعمر204

عيسىعيسىعمرعيسى205

السعدعبدالجليليعربغفران206

حسينخضيرحازمفاطمه207

الجميلييحيىنزارفاطميه208

الحديثيعبدالكريمسلمانفائزه209

بندربندرعمادفجر210

العبيدياسماعيلحسينفرات211

الجنابيصالحمهديفالح212

الهيازعيحسنحميدفهد213

العبيدياحمدفراسقتيبه214

الراويفرحانعادلقصي215

الشروعيهاتومحمدقمر216

اصالندبوزين العابدينكبره217

فتاحفتاحاحمدكه زال218

سلومسلومعبدالمهديكواكب219

عبدالرحمانعبدالرحمانفايقلقاء220

العبيديمزهرمؤيدلميس221

العالفحسنمحمدليندا222

عبوشعبوشفاضلماريا223

الحريهعبدالوهابمحمدماريا224

العبيديقاسمرشيدماهر225

الغزاليراضيراهيماهر226

نجارعلياحسانماهر227

حنيزيونسعبدمجيد228

قره باشخليلعزالدينمحمد229

الجاسممحمدعليمحمد230

عبدالرحمنعبدالرحمنمحمودمحمد231

خلومحمداحمدمحمد232

عبدعبدعليمحمد233

الشبانيمحسنغانممحمد234

الدباغاحمدسعيدمحمد235

الحافظمحمدطاهربشارمحمد236

خويرتفتحيعبدهللامحمد237

جاجانمحمدغانممحمد238

ال فارسسليماندخيلمحمد239

ال فارسسعيدحسينمحمد240

الشمريجسامحاتممحمد241

العبدعبدالقادرحميدمحمد242

البودلوموسىخضرمحمد243

محيمدعباسمحمدعليمحمدنور244

المفرجيمحمدأبراهيممحمود245

تمرصالحراكانمحمود246

محمودمحمودسفيرمحمود247

محمودمحمودعدنانمحمود248



المعضاديحسناحمدمروان249

السامرائيطارقليثمريم250

الجميلييحيىنزارمريم251

الراشدطالبخالدمريم252

الطائيعليمحمدمريم253

شعياعزيزرافتمريم254

سعيدسعيديعكوبمسعد255

ال فتلهفيصلمحمدمصطفى256

كرغوليعالويمحمدمصطفى257

الجنابيجبارعمرمصطفى258

فيصلفيصلمحمدمصطفى259

العبيديمزهرمؤيدمعاذ260

دمعهعبدالقادرعبدهللامنى261

العبيديابراهيمخالدمها262

المياحيخضيرصداممهدي263

مخلصمخلصمؤيدمهند264

الزبيدينايفعبدالجبارمؤيد265

الصالحيعبدالحميدعمارميار266

فيصلفيصلمحمدميار267

القيسياسماعيلعمرميامي268

جمالجمالاسامهميمونه269

الدوريجاسممجيدناجي270

السلمانيحمدانعبدهللاناديه271

عيسىعيسىعمرنبأ272

محمدمحمدعبدالقادرنبيل273

الشروعيهاتومحمدنجوى274

الذهيابناصرعلينمير275

الشناويسعدمحمدنورالهدى276

الوساديحمزهاحمدنورهان277

عمرعمرعزيزنوزاد278

احمداحمدمنصورنوكه279

ال فارسسليماندخيلهاجر280

السعدونعبدالرحيمبركاتهاله281

كراديمحمودمحمدهبة هللا282

مهديمهديحازمهبه283

التميميمحمدعليهدى284

نجارعلياحسانهدى285

الخليفيانورحربهمام286

خروفهطارقزيادهنا287

جوادجوادزيدهيمن288

العبيدياسماعيلحسينوائل289

عليعلياحمدوسام290

ال حسنمحمدخالدوعد291

طهطهرشيدوفاء292

القيسيمحمدصالحفائقوفاء293

احمد سليماناحمدخالدوليد294

زين العابدينوهبسليمانوهب295

محمدجاسمناجيوئام296

مخلصمخلصمؤيديارا297

الشيالويخليفهفراسياسر298



خضرمحمدنجيبوائلياسمين299

الحرباويمحمدنبيلياسين300

النعيميعدنانرائدياسين301

احمداحمدجماليالجين302

الحريهعبدالوهابمحمديحيى303

حميدحميدقاسميقين304

جمالجمالمحمديوسف305

اسالنغانممحمديوسف306

الالميقاسميحيىيوسف307

الشروعيهاتومحمديوسف308


