
االسم الكاملالتسلسل
احمد ابراهيم علي1
احمد شهاب يونس الفرحاد2
احمد ميسر عبدالغني حلوى3
احمد نزار عيسى4
اسامة وعد بنيامين جلو5
اسامه سامي بكر جبان6
الند نزار عيسى7
اميمه ميسر عبدالغني حلوى8
امينه عامر صالح تمر9

انعام عبدالغفور صالح كركري10
اياد عزيز منصور غريري11
أسامه مجيد سرحان12
بدر عبدالواحد محمد الفرحاد13
براء وليد بالل قره باش14
بالل عبدالواحد محمد الفرحاد15
بالل وليد بالل قره باش16
بيداء معمر عواد العاني17
توفيق محمدصالح ياسين حيو18
جازيه محمد ابراهيم الجلو19
جان علي محي الدين ناصر20
جيالن محمد خليل قره باش21
جيهان محمد خليل قره باش22
حسام عامر صالح تمر23
حسن دخيل يوسف ورور24



حسن عبدالغني حسن الهبو25
حسن عبدالغني عبدهللا علو26
حسن عزالدين سعيد قره باش27
حفصه خطاب حسن عدلي28
حكيمه عبدهللا سلمان29
حال محمد صالح30
حمدي شمسي عبداللطيف31
حنان لفته ضايف علي السوداني32
حنين وسام خلف البدري33
حيدر صديق محمد مهاجر34
خالد عبدالواحد محمد الفرحاد35
خديجة عبدالغني عبدهللا علو36
خديجه اسماعيل حمزه هورج37
خطاب مجيد سرحان38
خلود جواد سالم السوداني39
خوله نظير عبدالحميد الراوي40
خيرهللا كامل احمد41
رغد وليد بالل قره باش42
رفاق عبدالقادر محمد الراشد43
رمله وليد بالل قره باش44
زهرة عبدالسميع محيسن القاضي45
زينب وصفي محمدعلي يتيم46
ساره لؤي اسماعيل المحامدي47
سالم حمزه محمد عجم48
سدره شاكر محمد شهاب49



سكينه ميسر عبدالغني حلوى50
سلوى عبدالواحد محمد الفرحاد51
سليمان جمعه محمدعلي شيخ لر52
سميرة محمد بكر خدو53
شاهه احمد مصطفى حمو54
شهاب احمد علي55
صالح زكريا ادريس ال سليمان56
صالح علي حسن الجنابي57
طيبه لؤي عبدهللا الجبوري58
عامر صالح خضر تمر59
عائشة وعد بنيامين جلو60
عائشه محمد عبدالعزيز الراشد61
عبدالعزيز احمد هزاع الناصري62
عبدالقادر حمزة عبدالقادر عدلي63
عبدهللا لؤي عبدهللا الجبوري64
عبدهللا نذير علي جاجان65
عبدالمحسن حميد عبدهللا العروة66
عبلة عبدالستار عباس ال هابش67
علي خالد محمود68
علي كاظم حسين المحمدي69
علي وليد بالل قره باش70
عماد عبدالغني عبدهللا علو71
عمار شاكر محمد شهاب72
عمار محمود سرهيد73
عنود حسين حميد البوبدري74



عيسى جواد عبدالكاظم صبح75
فاطمه فتحي مصطفى قره باش76
كاظم جعفر كاظم الصويلح77
كاظم جواد عبدالكاظم صبح78
كريمه محمدعلي سعيد ال درزي79
ليلى مصطفى احمد80
مجد مكي مصلح81
مجيد سرحان خلف82
محمد حميد محسن83
محمد صالح احمد صالح لبلبي84
محمد عبدالغني عبدهللا علو85
محمد ميسر عبدالغني حلوى86
محمود سرهيد خلف87
محمود طارق علي88
مريم محمد عبدالعزيز الراشد89
مصطفئ يونس مصطفئ الساعد90
معمر عواد ابراهيم العاني91
مكي مصلح مهدي92
مالك بسام يعقوب حداد93
مناهل عبدالكريم حسن سلو94
ميسون حسن دخيل ورور95
ميه محمود علي المالح96
ندى سعيد اسماعيل بخجه97
نعمان عبدهللا صالح الراشد98
نفيعه محمد مهدي99



نوال محمد عبد حسن سلو100
هاجر محمود سرهيد101
هاجر وليد بالل قره باش102
هاله محمدنور عبدالرحمن حمو103
هدى جواد عبدالكاظم صبح104
هديل جواد عبدالكاظم صبح105
وسام خلف محل البدري106
وعدهللا مصطفى خليل قره باش107
وليد وصفي محمدعلي يتيم108
ياسر عادل يونس جراد109
ياسين حميد فاضل النجدي110
ياسين شعيب شريف الندار111
يوسف محمود سرهيد112


