
 التسلسل االسم اسم االم

 1 ابراهٌم جمال ابراهٌم ازهار عبدالزهره

 2 ابراهٌم دمحم شاهٌن رنا حٌدر

 3 احمد باسم صدر الدٌن نازنٌن عباس

 4 احمد جاسم جبار وداد سلمان

 5 احمد حمٌد غركان رجاء خضٌر

 6 احمد عبد الحافظ جاسم خوله شعالن

 7 احمد عدنان سلٌمان منال اسماعٌل

 8 احمد عمر حكمت  رواء عبدالجلٌل

 9 احمد لؤي محسن زٌنب ٌاس

 10 احمد منٌر شاكر سها عبدالستار

 11 ادرٌانو لؤي عماد اٌفان صباح

 12 ارشد علً شاهٌن جلنن فاتح

 13 ازهار دمحم علوش  علٌه علً

 14 اساور عبد هللا جاسم هبه سالم

 15 اسراء عبدالكرٌم ابراهٌم فوزٌه ابراهٌم

 16 اشواق صباح زبون كرٌمه رحٌمه

 17 اكرام حسٌن علً سمٌره شاكر

 18 االء بشار ابراهٌم زٌنب دمحم حسن كاظم

 19 الٌنا طالل فٌصل سحر حالل

 20 امال سعٌد ٌوسف مرٌم سلٌم

 21 امشرف عبد الواحد مناحً خٌرٌه عبد

 22 امنه حٌدر صبٌح لمٌاء سعد

 23 امنه غسان بهجت نضال عبدالهادي

 24 امٌر احمد عباس نداء عماد

 25 امٌر هاشم توفٌك هدى هادي

 26 امٌن عدنان محرف كوثر شهاب

 27 امٌن دمحم عبد الرحمن فاطمه دمحم شرٌف

 28 اوس موفك عبد الكرٌم نضال ابراهٌم

 29 اٌدا سنه كرٌم نظرٌت فارتوي خاجٌن

 30 اٌفان صباح اٌوب سمٌره الطون

 31 اٌمان راكان محمود مرٌم ذنون

 32 اٌمان سرٌح عبادي حرٌه عبدالهادي

 33 اٌه ضٌاء ناصر ازهار دمحم

 34 اٌه عدنان محرف كوثر شهاب



 35 بسام سالم فرج رٌتا فائك

 36 بسمان عبدالسالم جرجٌس سناء ودٌع

 37 بهاء جمال ابراهٌم ازهار عبدالزهرة

 38 بولص داود كوركٌس منٌره كور اٌل

 39 تالٌا اسماه صبري وهج رستم

 40 جمان عدنان زٌدان فضٌله كرٌم

 41 جود احمد عدنان  ساره زهٌر

 42 حازم دمحم كاظم وفٌه دمحم

 43 حسام حمزه خضٌر ساره ابراهٌم

 44 حسام كاظم علً هٌفاء عٌسى

 45 حسن احمد عباس نداء عماد

 46 حسن عباس ناصر لٌلى ٌاس

 47 حسن علً فرٌد نادٌن جودت

 48 حسن هادي مطشر لدوه هاشم

 49 حسن وائل سمان مً غالب

 50 حسنٌن ناظم عجمً هٌام دمحم علً

 51 حسٌن دمحم عبدالرضا سها مراد

 52 حسٌن ممداد صباح اشواق صباح

 53 حلوه دانٌال حنا اسمر نعمو

 54 حمد احمد حمٌد فرح عماد

 55 حمزه خضٌر سلمان دلٌله مهدي

 56 حنٌن علً ادٌب رشا ناطك

 57 حٌدر حسن كاظم معصومه صاحب

 58 حٌدر سلمان مصطاف نجاح عبداللطٌف

 59 حٌدر صبٌح حمودي سلٌمه نوري

 60 حٌدر عالء عباس اسراء منعم

 61 خمً كوركٌس هرمز ربعه تاور

 62 دالٌا جبار فلٌح وداد ابراهٌم

 63 دانٌه احمد عبدالحافظ اسراء عبدالكرٌم

 64 دانٌه صفاء لٌلو رشا فائك

 65 دانٌه علً ابراهٌم نور كرٌم

 66 دعاء دمحم علً عبد الحسٌن نادٌه خلف

 67 دلدار جاسم بسً هٌفاء روفً

 68 دنا حٌدر حسن عال نبٌل

 69 دوٌن درٌا احمد سروه اسعد



 70 دٌفٌد كنعان ودٌع سناء مروكً

 71 دٌنا عدنان نعمت ندى غالم

 72 دٌنا دمحم مناف اسراء امٌن

 73 ردٌنه عدنان محرف كوثر شهاب

 74 رشا ناطك شكر انتصار غازي

 75 رضا دمحم رٌاض ساره محمود

 76 رضا مصطفى صادق مٌس دمحم

 77 رفعت حمكت شمو اخالص جوزٌف

 78 رهف احمد عباس نداء عماد

 79 رواء عبدالجلٌل اسماعٌل ماجده لٌس

 80 روان سٌف دمحم مرٌم جمال

 81 روبرت رفعت حكمت ساندرا ٌونان

 82 روز رفٌك دمحم علً ادٌبه اسماعٌل

 83 رٌام كاظم نعمه البال عبدالزهرة

 84 رئ زوان ئامانج كمال ته الر عبدهللا

 85 زه رده شت كورن فتاح سنوبر مصطفى

 86 زٌد ثمٌن سلومً امال سعٌد

 87 زٌد سعد حسٌن اٌمان عبدهللا

 88 زٌنب اسماعٌل رحٌم جبره شاهون

 89 زٌنب باسم صدر الدٌن نازنٌن عباس

 90 زٌنب جبار علً فاطمه علً

 91 زٌنب حٌدر صبٌح لمٌاء سعد

 92 زٌنب صفاء غٌلو رشا فائك

 93 زٌنب دمحم جاسم نادٌه مدحت

 94 زٌنب دمحم خلف فاتن عبداالله

 95 زٌنب ٌاس ٌاسر هناء عبدهللا

 96 ساره ابراهٌم اسماعٌل بتول خضٌر

 97 ساره محمود جبار زهره رمضان

 98 ساره ممداد صباح اشواق صباح

 99 سالم محمود حامد لمعه عبدهللا

 100 سالً منذر نعٌم نهلة نوح

 101 ساندرا ٌونان حنا مرٌم ٌوحنا

 102 سبأ عبدهللا هادي اسماء زكً

 103 سربوهً روهانٌس ارتٌن دٌكرانوهً هاكوب طاوٌت

 104 سعد ملكً توما خٌرٌه ٌعموب



 105 سلٌمه غسان صباح هدى موفك

 106 سما زٌد رٌاض نور فراس

 107 سما وسام دمحم هبه عبدالرحٌم

 108 سه فٌن  صدٌك لادر امٌنه جبار

 109 سهاد رٌاض جعفر فرات عباس

 110 سهام عزت اٌوب سامٌه حبٌب

 111 سٌزان سلٌم بوٌا جمهورٌة ٌوسف

 112 سٌف الدٌن رعد عبد المجٌد سوسن دمحم

 113 سٌف الدٌن هاشم جرٌان شعٌه عاكول

 114 شانت واروشان بغوس انجٌل اداشٌس

 115 شمس صباح محسن سلمان كاظم

 116 شمس عمر دمحم حكمت  مالن دمحم

 117 شهد حسن كرٌم ثرٌا اسماعٌل

 118 شٌماء طه صالح راجحه لطٌف

 119 شٌماء كاظم كرٌم لمٌعه محسن

 120 شٌماء مكً عبدالصاحب غنٌه عبدالنبً

 121 ظافر صالح حسٌن نزهت هارون

 122 عادل حسٌن موسى  حلٌمه فارس

 123 عادل عبداللطٌف دمحم سلٌمه محمود

 124 عاشور سلٌفا ٌالو مركً دانٌال

 125 عائشة دمحم حلمً سحر فتحاهلل

 126 عبد الرحمن فراس عبد شٌماء كاظم

 127 عبدالزهره مشعان كاظم حسنه مجول

 128 عبدالعزٌز رائد محً الدٌن االء عبدالحمٌد

 129 عبدهللا رٌاض علً مرح فاضل

 130 عدنان نعمت خورشٌد مدٌحه سٌالً

 131 عذراء عزٌز حمٌد فاطمه جاسم

 132 عزه وسام ابراهٌم نسرٌن مال هللا

 133 عصام صبري موسى سهامه متً

 134 عال نبٌل عزٌز نداء دمحم

 135 علً ابراهٌم عزه لٌلى عبد المادر

 136 علً الكرار عدنان  ندى غالم

 137 علً صباح علً مراد منتهى فارس

 138 علً عامر عبدالمجٌد وداد هادي

 139 علً فراس عبد شٌماء كاظم



 140 علً فٌص مهدي صدٌمه دمحم

 141 علً كاظم شراد عمٌله جدوع

 142 علً مثنى صادق سرى دمحم

 143 علً ممداد صباح اشواق صباح

 144 علً منٌر شاكر سهى عبدالستار

 145 علً نزار داود هوٌده حسٌن

 146 عماد جنان حنا صباح سلٌم

 147 عمار ٌوسف حسن حنان اسماعٌل

 148 عمر عبداللطٌف سلطان صبٌحه ٌوسف

 149 عمر فراس عبد شٌماء كاظم

 150 عمر منٌر شاكر سهى عبدالستار

 151 غاده مصطفى فائز ناز سهٌل

 152 غفران سٌف جاسم شهالء جاسم

 153 غٌث حسن دمحم علً لٌلى جعفر

 154 غٌث سعودن عباس  فردوس حسن

 155 فادي سالم جمٌل منتهى ودٌع

 156 فاطمه لؤي محسن زٌنب ٌاس

 157 فاطمه ممداد صباح اشواق صباح

 158 فراس عبد ابراهٌم كرٌمه وحٌد

 159 فردوس عبد مجٌجٌل جسم عبدالحسن

 160 فرٌد بركات خلف اناهٌد سلٌمان

 161 فرٌد علً فرٌد نادٌن جودت

 162 فهد غسان صباح هدى موفك

 163 فؤاد وسام فؤاد خمائل طالب

 164 كاثرٌنا سركون ٌونان سالً منذر

 165 كرار جواد كاظم  هاشمٌه عزٌز

 166 كرار حسٌن جاسم منتهى كاظم

 167 كرار حٌدر صبٌح لمٌاء سعد

 168 كرٌستٌنا لؤي عماد اٌفان صباح

 169 كوثر شهاب احمد مهدٌه لطٌف

 170 كٌرلس رفعت حكمت ساندرا ٌونان

 171 كٌرلس لؤي عماد اٌفان صباح

 172 الرا دمحم صغٌر امٌره عوده

 173 للٌان سمٌر اوادٌس عالٌه بشٌر

 174 لمٌاء سعد دمحم فاطمه نوري



 175 لندا امٌر عبدهللا فائزه عبد الحسن

 176 لهٌب حنا ٌوسف نجاة شابو

 177 لؤي عماد عزٌز ساجده ٌوسف

 178 لٌث حكمت فرنسٌس لٌلى ٌالو

 179 لٌن اسامه صبري وهج رستم

 180 لٌنا حنا ٌوسف رافده رشاد

 181 مازن احمد عبد المادر خوله عبدهللا

 182 دمحم احمد عبدالمادر خوله عبدهللا

 183 دمحم اسماعٌل عٌسى علٌه لفته

 184 دمحم حاتم عزٌز جلعه عبود

 185 دمحم حٌدر حسٌن عال نبٌل

 186 دمحم رٌاض جاسب عاٌده اسماعٌل

 187 دمحم سزر حسن عسكر شرٌن اكرم

 188 دمحم صالح مهدي حسن حلٌمه علً

 189 دمحم طارق عامر فلاير محمود

 190 دمحم عثمان صالح امٌنة دمحم

 191 دمحم عدنان محرف كوثر شهاب

 192 دمحم عدنان نعمة ندى غالم

 حمزٌه حسن
مرتضى عبدالحسٌن عبد 

 193 الشهٌد

 194 مروه شمس الدٌن علً حٌدر وصال صالح

 195 مروه مثنى صادق سرى دمحم

 196 مرٌم حسام جبار وداد سلمان

 197 مرٌم حٌدر صبٌح لمٌاء سعد

 198 مرٌم صباح عزٌز لٌلى ٌوسف

 199 مرٌم علً شاهٌن جلنن فاتح

 200 مسلم دمحم صغٌر امٌره عوده

 201 مصطفى حٌدر صبٌح لمٌاء سعد

 202 ممداد صباح دمحم كاظمٌه لعٌبً

 203 منتهى سعٌد منصور رٌجٌنه جبرائٌل

 204 منٌر شاكر محمود سعاد جرجٌس

 205 مها خالد ابراهٌم بتول سعٌد

 206 مها دحام عبدالرضا سعاد علً

 207 مهند علً عبد علً وسٌله علً

 208 مهند فراس عبطان زٌنب عٌسى



 209 مهند مهدي صالح كاظمٌه جبر

 210 مٌار دمحم لاسم مرٌم عصام

 211 ناصر عبدالحمٌد سعٌد سعاد نجم الدٌن

 212 نجوى احمد مؤٌد عمر رحاب عبدالكرٌم

 213 نداء كامل طه سامٌه احمد

 214 ندى غالم خورشٌد بدرٌه عباس

 215 نصر الدٌن حمدي عبدالجبار ندوه احمد

 216 نهروان نزار مكطوف لٌنا اسعد

 217 نور كرٌم حمود امل عبدالجبار

 218 نورا شمسً نور سعاد علً

 219 نورا مجباس عطٌه جبره راضً

 220 نوزاد ٌاسٌن طه خان علً

 221 نٌران علً احمد  حمٌده عبدالجبار

 222 هبه جواد كاظم نادره حمٌد

 223 هبه نافع توما كالدٌس ٌعموب

 224 هدى عبداالمٌر عٌال هٌله عبدالواحد

 225 هشام احمد عبود جبرٌه عٌسى

 226 هٌفاء روفً سلو شرٌن سٌتو

 227 ورود دمحم عبدهللا جمان عدنان

 228 وسام متً ٌوسف جوزفٌن بشٌر

 229 وفاء سعٌد دمحم مكٌه عبدالحسٌن

 230 والء عادل توفٌك ابتسام مصطفى

 231 ولسن نبٌل جلٌل سمٌره اٌوب

 232 ٌاسر علً ادٌب رشا ناطك

 233 ٌاسر دمحم سعد الدٌن نور صباح

 234 ٌوسف شرٌف عبدالمادر اسماء صبحً

 235 ٌوسف صفاء لٌلو رشا فائك

 236 ٌوسف علً شاهٌن جلنن فاتح

 237 ٌوسف عمر دمحم حكمت مالم دمحم

 238 ٌوسف لؤي محسن زٌنب ٌاس

 239 ٌوسف وسام فؤاد خمائل طالب
 


