
اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم  ت 
 1 رائده نافع منصور 

 2 عالء الدين عبد الجبار محمد 

 3 نور عبد الكريم عبد الرزاق 

 4 ئاراز علي اسماعيل 

 5 ميس فهمي داود 

 6 شيردل محمد ناجي حسن

 7 ده ريا حسن عبد الكريم 

 8 نهله احمد محي الدين 

 9 مي خالد عبد القادر

 10 نهرين صليو يوسف 

خيرهللا خالدلمياء   11 

 12 محمد هيوا فؤاد

 13 عبدهللا ازهر لطيف 

 14 داود سلمان عبد هللا 

 15 اية علي دهام 

 16 شاكار جعفر الي

 17 حبيب موسى بيبي 

 18 ميثاق جبرائيل حنا

 19 احمد علي دهام

 20 سارة علي دهام 

 21 مريم علي دهام

 22 مريم ازهر لطيف



 23 صباح عيدو علي 

بسمان عبد المجيد   ةي دان   24 

 25 عبد الكريم عبد الرزاق جعفر 

زيدان علي  هخديج   26 

 27 سؤدد ازهر لطيف 

 28 ريباز ارسالن حمد 

 29 ريتا ميخائيل ايو

 30 شيركو محمد ناجي حسن

 31 امامه فاضل محمد 

 32 مينا نصير صبري 

 33 حوراء علي جاسم

 34 امير مقدام هاتف 

 35 جود علي مهند 

 36 مريم نصير صبري 

 37 سارة ازهر لطيف

 38 معتز وليد كامل الخفاجي

بسمان عبد المجيد  هراني   39 

 40 حسام عبد الكريم بدري 

 41 سها طاهر محمد 

 42 غزل حيدر معن الركابي 

 43 عمار عبد السالم مطشر 

 44 دعاء حسين محمد علي 

 45 سراء حسن حسين 



 46 وليد امين جدوع 

كريم اجويعد نور    47 

 48 مايكل شموئيل يونان 

 49 عبد الوهاب عمار عبد السالم

 50 سانتا بهاء افرام 

 51 جليانا زيا دانيال 

 52 زهراء هنيدي خلف 

 53 يوسف كريم سامان 

 54 ايناس عمار عبد السالم

 55 زهراء اياد عيدان

ناجي اسراء زهير   56 

 57 اياد محمد جاسم

 58 ياسر عمار عبد السالم  

 59 صفا مثنى بابا 

نوار نوح  ةرغد  60 

 61 محمود عبد الكريم احمد 

 62 بشار مهند نجيب 

 63 علي مهدي صالح

 64 نبأ جابر رشيد 

 65 مريم سالم جمال 

 66 ميالد عوديشو صليو

 67 سالم مال هللا سليم 

 68 عمار عالء محسن 



 69 حيدر عباس حمد 

قاسمشذى حامد   70 

 71 جمان ظافر عبد الجبار 

 72 رشا منتصر عبد المسيح 

 73 احمد محسن حسن 

 74 حيدر معن محمود الركابي

 75 مانويل نوار نوح

 76 سلوى معين عبد الزهره 

 77 ايمان عبدالحميد عبداالمير 

 78 امال عبد الرزاق محمد 

 79 كارول غالب عيسى 

 80 صفاء هادي سليمان

جاسم جابر توفيق   81 

 82 ميرال نوار نوح 

 83 سمر سعد عبد الحليم 

 84 سارة ميسر محمد 

 85 فاطمه جابر رشيد 

 86 عامرة عبد االحد حنا 

 87 سارة سالم منعم 

 88 كفاح شرقي صباح 

 89 كريم سامان عادل 

 90 تيم مراون خالد

 91 ئاسوده اسماعيل حمه 



 92 زيد سالم جمال 

 93 رامي نوار نوح 

 94 عباس خيون ضايف 

 95 سميره محمود اسماعيل 

 96 رنا جعفر كريم 

 97 احمد عبدالجبار عبدالفتاح

 98 احمد حيدر معن الركابي 

 99 مالك مثنى بابا 

 100 سالم جمال محمد 

 101 زينب جابر رشيد 

 102 زهير خوشابه متي 

 103 منال بهنام ابراهيم 

 104 مريم باسل جعفر 

عبدعلي ناديه مدحت   105 

 106 وسماء كمال كامل 

 107 بشرى كامل يوسف 

 108 فرانس مثنى بابا 

 109 شيماء عباس حمد العامري 

 110 اسماء عبدهللا حسن 

 111 محمد عبدالعظيم يوسف 

 112 ماريان غالب عيسى 

 113 الن شموئيل يونان 

 114 لينا ناصر نعيم 



 115 تالين هايكاس يغيازار

اوسوهوار عادل   116 

 117 فادي يوسف بتو

 118 حسين رافد خضير    

 119 يوسف بهنام ابراهيم 

 120 غيث حيدر معن الركابي 

 121 ساره سعد عبد الفتاح

 122 سرور وهبي علوان

 123 الوين نه وزاد محمد 

 124 وسام عبد الكريم بدري 

 125 وسيم يونس عابد 

 126 ديال دياكو بختيار 

مجيد هدى هادي   127 

 128 ضمياء نعيم عبد االمير 

 129 شميران ابراهيم ايشو

 130 كارلوس زهير خوشابه 

 131 محمد عقيل مجيد 

 132 لبنى زهير بسيم 

 133 نادية شمعون بولص 

 134 رقه عقيل مجيد 

 135 لورد مهند نجيب 

 136 مريم حسين سويد 

 137 سنور مصطفى قادر



 138 بيرال صباح بطرس 

 139 بيتر صباح بطرس 

 140 مريم جوزيف ننو

 141 رواء نافع سموعي 

 142 مارتينا سالم بولص 

 143 مصطفى فاروق صابر 

 


