
 88وجبة الجهازات السشجزة 
 التدمدل االسم اسم االم

 1 ابتياج ناجي غجير انترار محي
 8 احسج خزر عبجالرزاق نزيره قاسم
 3 احسج عبجالكاظم كاظم عهفو دمحم

 4 احسج دمحم اكرم فاضلرواء 
 5 ازارد تهما بيا ايذي انجو
 6 اسامو سامي مالك خهلو خالج

 7 اسكشجر بهغهس كاسبار اوجين سكشجر
 8 امير حدين جعفر ناديو قاسم
 9 ايسان جهاد كاظم حديشو دمحم
 11 ايو دمحم اياد ود يدر

 11 اييم طالل عبج لسى حدين
 18 بدام اسحق متي مشيره اسحق
 13 بالل محسهد سمسان زىراء قاسم
 14 تزامن عبجالزىره دمحم جعفر امل حدين
 15 جشا ماجج كامل زيشو حامج
 16 جهاد عبج عيدى حريو عبيج

 17 حدام نهري حاتم فتحيو عطهان
 18 حدن دمحم اياد ود يدر

 19 حدن دمحم حدن رنا عبجالسحدن
 81 حدين عبجهللا نجم شيساء ذياب

 81 حدين عمي زغير قدسو خذهكي



 88 حيجر شفيق جهاد وججان داود
 83 راشج رضهان عبجالحافظ ىشادي حاتم
 84 راكيل وسيم رجاء صبا سالم
 85 راويو ياسين يهسف ماججه دمحم
 86 رباح عبجالجميل سعيج هيام يهسف

 87 رسل عامر فهزي  لسياء احسج مشير
 88 رضهان كريم عبج غشيو عهده

 89 رغج حدن كريم ثريا اسساعيل
 31 رياحين مرطفى عالء تغريج انهر
 31 ريان احسج عجنان راويو ياسين
 38 ريتا وسيم رجاء صبا سالم
 33 زىراء حدام نهري  ساره حازم

 34 زىراء عبجهللا نجم شيساء ذياب
 35 زياد رياض زيج ىجى خميل

 36 زين دمحم حدن رنا عبجالسحدن
 37 زيشب عباس دمحم حسيجه عبجهللا
 38 زيشب عبجالجبار عبجالرزاق ساميو شريجه
 39 ساره حازم كاظم رابحو حاتم
 41 سالي باسم دمحم ليمى صادق
 41 سرمج جالل عزيز نزاىت حدين
 48 سعج عبجالرزاق حدن خجيجو ناصر
 43 سعج دمحمحدين سبع حديبو صالح
 44 سكيشو عباس مرطفى فزيمو عباس



 45 سمهى عبجالرحسن حدين فهزي  نجهى رفاعي
 46 سمهى كهرين حدقيل جهده كانهن 
 47 سميفا ازاد ماركار زوارد بيهرك
 48 سميسان داود زيشل مريم حدين

 49 سشاء بذار سسير صفيو مرطفى
 51 شيج حدام نهري  ساره حازم
 51 شيالء جاسم دمحم نجاه صالح
 58 صفا سرمج جالل نهر صبحي
 53 طيبو سيف جاسم شيالء جاسم
 54 عائذة عبجالشاصر عجنان رنا حكست

 55 عباس عبجهللا نجم شيساء ذياب
 56 عبجالدالم حيجر عبجالدالم صيباء عبجالرسج

 57 عبجهللا ششين حدين شفيقو ىاشم
 58 عبجهللا دمحم اكرم رواء فاضل
 59 عجي عبجالجميل سعيج هيام يهسف
 61 عمي حدن كريم ثريا اسساعيل

 61 عمي دمحم حدن رنا عبجالسحدن
 68 عمي محسهد رشيج كل خاتر دمحم
 63 عسر سعيج غازي  حشان جاسم

 64 غاده فؤاد محسهد نجيم سييمو سمسان
 65 غدق مرطفى عالء تغريج انهر
 66 فائز ىرمز بهلص شهشن تهما
 67 فائزه بطرس يمجا راش باسا



 68 فراس ياسين عبجالرزاق صبيحو عباس
 69 فيج ماىر سمسان اسراء عيدى
 71 كرم فراس ياسين ىجيل ضياء
 71 الزيان اسهز سميسان بروين رزكان
 78 لبشى رضهان عبجالحافظ ىشادي حاتم
 73 لسى حدين عمي وفاء دمحم
 74 ليث ياسر طالل ىالو خميل

 75 ليزا ازاد ميخائيل ساىره بطرس
 76 ليزا ازارد تهما فائزه بطرس
 77 مارتيشا تهما يهسف مشى اوراىا
 78 دمحم اياد جاسم ثسيشو جبر

 79 دمحم سيف جاسم شيالء جاسم
 81 دمحم طالل عبج لسى حدين
 81 دمحم عبجالرزاق كريم رافعو نجم
 88 دمحم فراس ياسين ىجيل ضياء

 83 مخمج حامج جهاد سعاد عبجالحدن
 84 مرطفى حدين عمي زيشب عبجهللا
 85 مرطفى ماىر سمسان اسراء عيدى
 86 مرعب احسج عبجالقادر خهلو عبجهللا
 87 مالك دمحم اكرم رواء فاضل
 88 ميامين عبجالشاصر عجنان رنا حكت
 89 نهال اسحق ججه كهزه بحه
 91 نهال طاىر يحيى اميشو رشيج



 91 نهر حدام نهري  ساره حازم
 98 نهر وسيم رجاء صبا سالم

 93 ىالو طارق يعقهب لسياء يهسف
 94 ىجيل ضياء ىاشم انترار عبج عمي

 95 هيام طارق سمسان ناديو جسيل
 96 هيام يهسف عبجاالحج خيريو عبجالكريم

 97 ود يدر محسهد نهال سالم
 98 اليشا اسهس سميسان بروين رزكان
 99 يهسف طالل عبج لسى حدين
 111 يهسف عبجالكريم عبج الحدين نهريو عبجهللا
 111 يهسف فراس ياسين ىجيل ضياء

 


