
الوج�ة اللقب اسم الجد اسم االب االسم االول ال�سلسل
39 المهدي معتوق دمحم حس��� 1
39 ع�دالواحد ع�د الواحد احمد عمار 2
39 الحواس ع�د اللط�ف دمحم محمود 3
39 العتاب �اظم احمد مصط�� 4
39 يوخنا يوخنا قشو ات��نا 5
39 المصل�� سعد دمحم وائل 6
39 العم��ي يوسف ج�� لم�اء 7
39 المصل�� دمحم سعد دمحم 8
39 قشو قشو ابراه�م شمو��� 9
39 توزي �عقوب صم�م تان�ا 10
39 الزو�د �س�ام طاهر ن��ل 11
39 حامد حامد عالء طي�ة 12
39 ججو ججو حنا شم��ان 13
39 محمود محمود ر�اض ر�م 14
39 دمحم دمحم ع�د السالم لب�� 15
39 عواد عواد احمد ج�� 16
39 ابراه�م ابراه�م أحمد نوار 17
39 الزه��ي طارش ع�دالرزاق سندس 18
39 م��� م��� حنا رائد 19
39 جدو�� ع�� عواد بن��� 20
39 جدو�� صغ�� ع�� عواد 21
39 جدو�� ع�� عواد مروه 22
39 العج��� ع�� حس��� سما 23
39 جدو�� ع�� عواد ن�أ 24
39 الصال�� فرحان سع�د نضال 25
39 الزو�د طاهر ن��ل ز��ب 26
39 ال���دي فائق فادي ح�در 27
39 الجا��� حسن حس��� �س��ن 28
39 أو��� نورالدين ع�د� دمحم 29
39 زع�م داود اللوس خالد 30
39 غض�ان غض�ان نا� ع�� 31
39 عواد عواد احمد روز 32
39 الحل��� مو� قاسم ع�د� 33
39 جدو�� ع�� عواد ا�اء 34
39 السه�ل جم�ل خلدون همسة 35
39 جدو�� ع�� عواد حسن��� 36
39 الش����� نعمه زغ�� وعد 37
39 حامد حامد عالء فاطمة 38
39 ال����� أحمد رافد دعاء 39
39 صالح صالح محمود ر�اض 40
39 النداوي قاسم انتصار مختار 41
39 الب�ا��� عادل عمر ت�م 42
39 الحل��� مو� قاسم دمحم 43
39 محمود محمود ر�اض الط�ب 44
39 النعمه ع�د الرسول ع�� ساره 45
39 اللهي��� دمحم عماد ج�� 46
39 ع�د الرضا ع�د الرضا �در عق�ل 47
39 فت�� صاحب ع�د المحسن هدير 48
39 الج�� ك��م مج�د غفران 49



39 اع�ادي حم�د فالح وداد 50
39 اللهي��� كندوري دمحم عماد 51
39 �اشعالم العمر دمحم سا�� ع�د � هدى 52
39 السهال��� دمحم �اظم ع�� 53
39 �اظم �اظم ان�س مصط�� 54
39 �اظم �اظم ان�س ع�� 55
39 �اظم �اظم ان�س صفا 56
39 ع��ز ع��ز صالح النه 57
39 ال�روي احمد طه دمحم 58
39 دمحم دمحم اسماع�ل سلوى 59
39 ع�اس ع�اس حس��� شهد 60
39 جراح اسامة المهلب 61 اسامة
39 جراح عالء الدين ف�صل ف�ان 62
39 الثعال��� حسون طالب يوسف 63
39 فالح فالح ع�د النا� احمد 64
39 الجزائري ع�د النا� أحمد رهف 65
39 مت��ا مت��ا اسحاق حل�مة 66
39 جم�ل جم�ل رعد احمد 67
39 الحب��� ع�د الج�ار سهم ز�د 68
39 القس توما عصام وسام يوسف 69
39 ب��ا��� حسن حب�ب �انه 70
39 �لدة �لدة ب�يو تو��� 71
39 ع�اده يوسف نزار رامون 72
39 سلو سلو حازم وسام 73
39 احمد احمد حس��� قاسم 74
39 ف��� ف��� حسو��� جم�ل 75
39 خ�ازه ع�دالقادر ع�� الرا 76
39 الحجا��� حم�د دمحم ز��ب 77
39 خ�ازه ع�دالقادر ع�� دمحم 78
39 الحجا��� حم�د دمحم م��م 79
39 الغان�� حس��� ع�� مؤمل 80
39 ال هنودي هنودي يونان ل� 81
39 مو� مو� هاشم مهند 82
39 ساعور حازم �سام �مد 83
39 حس��� حس��� قاسم ادم 84
39 الغان�� حس��� ع�� حس��� 85
39 الحالف ع�اس ع�دالن��� ع�دالواحد 86
39 ال ك��� هرمز توما م�ساء 87
39 حمودي حمودي نع�م مصط�� 88
39 الموسوي فري خلف ���ى 89
39 موزان موزان دمحم ع�د ال���م 90
39 القط���� مج�د احمد جنة 91
39 القط���� ضا�ف مج�د احمد 92
39 القط���� مج�د احمد زهراء 93
39 ال سع�د هاشم سلمان ناد�ة 94
39 ا�شو ا�شو شل�مو��� برصوما 95
39 الفتالوي نمر ع����� ا�اد 96
39 المعموري نور يو�س أنتصار 97
39 ال�ع�� لعي��� قاسم ع�� 98
39 ��وز حسن فالح عالء 99



39 عطا� ص��ي ز�د مار�نا 100
39 الجنا��� ها��� حسن فراس 101
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