
الوجبةاالســـــــــــــــــــــــــــــــمالتسلسل
42ابراهيم عمران موسى العلوي1
42اتنا احمد عباس العضب2
42اثمار ناصر حبيب حبيب3
42احمد امير عبد العالي االسدي4
42احمد ستار جبار الكيم5
42احمد صبيح مجيد العاني6
42احمد عباس نجم العضب7
42احمد عمر هشام الجلبي8
42احمد مازن عبد الغفور الدسوقي9
42احمد مكي علي العميدي10
42ادم امير نجاح الحسوني11
42ادم ضياء جميل الزهيري12
42اديب عبد االحد اوغسطين اوغسطي13
42اسامة صباح عبد المسيح همو14
42اسامة عالوي ناجي ناجي15
42اسرار ناصر حبيب حبيب16
42اسماعيل رشيد اسماعيل ابو الخير17
42اسمر رشو انوية انوية18
42اصيل باسم جميل ياكو19
42الحارث اسامة عالء الدين جراح20
42الين مشتاق نادر عبو21
42اماليد ياس خضير خضير22
42اماني زياد طارق القس موسى23
42اندريه عاصم وديع القس روفائيل24
42انمار ناصر حبيب حبيب25
42انور اغاجان انوية انوية26
42انور حسن فرج الزهيري27
42انور عبد الكريم عبيد النصراوي28
42اوريتا روميل ننو كيوركيس29
42اوس احمد صبيح العاني30
42اونير روميل ننور كيوركيس31
42اويس عمار سعيد سعيد32
42اياد خيري يوخنا يوخنا33
42اياس صالح فقي دمحم فقي دمحم34
42ايفرسا زاهر كلو شمشتا35
42ايفرنس زاهر كلو شمشتا36



42ايكار مشتاق نادر عبو37
42ايلداد روميل ننو كيوركيس38
42ايمان سمير مكطوف العامري39
42ايمان دمحم سلمان العطار40
42ايمن حمود راشد الزهيري41
42ايهاب بدر جاسم الزهيري42
42ايهاب حسناوي مزعل الخميسي43
42باسم سالم فضيل فضيل44
42بان داود ناصر قاقو45
42بان شفيق عباس عباس46
42بسام حازم دوري دوري47
42بسام محمود سعيد المشهداني48
42بسمة بسام حازم حازم49
42بناو اديب فتاح اغا فتاح اغا50
42بنين حمودي جبار جبار51
42بيداء نعيم عرف الدفار52
42تبارك هشام عواد عواد53
42ثمينة شريف عاشور الحلو54
42جمانة عبد المنعم صمد الحمداني55
42جنان حميد خضير الواسطي56
42جنان فالح حسن حسن57
42جنى دمحم خليل امين58
42جيسيكا فادي ابلحد متي هرمز59
42حازم فيصل شعبان نور60
42حسن كريم حسن حسن61
42حسنى علي احمد احمد62
42حسين حيدر مزهر مرعبي63
42حسين علي كاظم كاظم64
42حميد صادق حمد شكر65
42حيدر عويدي عبود عبود66
42خالد وليد سدخان كاغذ67
42دابين هيمن يوسف بيباني68
42داني فرنسي مروكي قجر69
42دجانة جمال جعفر جعفر70
42دلفين كوركيس بطرس ال خضر71
42دنيا امير عبد العالي االسدي72
42ديما عادل عبد علي عبد علي73



42دينا يونس بهنام القس حنا74
42راني اديب عبد االحد القس الياس75
42رسل صادق نعيثل الركابي76
42رضا مصطفى عزيز العباسي77
42ركزان صباح انور دميانوس78
42رهف احمد رزاق ال مانع79
42روان محمود حسين حسين80
42روضة عبد اللطيف جليل الخميس81
42روني فاروق بهنام بهنام82
42ريان عامر شاكر النجار83
42ريم ابراهيم ايوب الشماس اسحق84
42زاهر كلو ياقو شمشتا85
42زهراء امير عبد العالي االسدي86
42زهراء سعد قاسم البدران87
42زينب امير عبد العالي االسدي88
42زينب ستار جبار الكيم89
42زينب سعد قاسم البدران90
42زينب كاظم جبار الركابي91
42زينب دمحم رسول البو صالح92
42زينب دمحم سعيد عبد هللا عبد اللطيف93
42زينة عباس حسن حسن94
42سارة عقيل خليل الصالحي95
42سالي بسام حازم حازم96
42سانتا ادور نوئيل عطا هللا97
42سعد شريف حمادي حمادي98
42سعد قاسم جاسم البدران99

42سلوى عدنان ظاهر الهاللي100
42سما ادور نوئيل عطا هللا101
42سوالف ادور نوئيل عطا هللا102
42سيروان عبد الكريم علي علي103
42سيف احمد صبيح العاني104
42شهد احمد رزاق ال مانع105
42شهد اسامة عالوي عالوي106
42صبا غانم خضر خضر107
42صباح كريم جبو جبو108
42صبحي مبارك مال هللا مال هللا109
42طيبة احمد عباس العضب110



42عاصم وديع يعقوب القس روفائيل111
42عباس صاحب عبد علي الحداد112
42عبد الخالق عبد الستار جندي جندي113
42عبد هللا دمحم جواد كاظم اليونس114
42عالء احمد عباس العضب115
42عالء الدين عز الدين خورشيد البيات116
42عالء يوسف علي علي117
42علي باسم سلمان التميمي118
42علي رزوقي عبد عبد119
42علي صادق نعيثل الركابي120
42علي كريم حسين حسين121
42علي مردان كاظم الرومي122
42عماد داغر عباس الالمي123
42غدير داود سالم شنيار124
42غدير ستار جبار الكيم125
42فاروق ادور نوئيل عطا هللا126
42فاضل جاسم دمحم الخزعلي127
42فاطمة عالء خلف فاضلي128
42فاطمة عمار سعيد سعيد129
42فاطمة دمحم جواد كاظم اليونس130
42فالح فؤاد هاتف هاتف131
42فنن زيد عبد الكريم عبد الكريم132
42كرار كريم جميل جمال الدين133
42كرستين حازم كليانة كليانة134
42كرم ماهر ضاري ضاري135
42كوثر داود سالم شنيار136
42لمى جمال عزيز عزيز137
42لورد داود سليمان ثابت138
42لؤي كما يوسف يوسف139
42ليث امير عبد العالي االسدي140
42ليمون فاضل قمبر قمبر141
42لينا سعد فضيل ماردلي142
42مارك مثنى ثامر ثامر143
42مارينا نزار متي مقدسي144
42مانويل نزار متي مقدسي145
42مثنى ناهض علي علي146
42مجد داود سليمان ثابت147



42دمحم احمد عبود السعد148
42دمحم احمد محسن محسن149
42دمحم جمال دمحم مهدي السعيد150
42دمحم حسن كريم كريم151
42دمحم رزاق دمحم حمازي152
42دمحم رسول باقر بيعي153
42دمحم رضا سعد قاسم البدران154
42دمحم عماد عبد الحسين الخضيراوي155
42دمحم قحطان هاشم الغريفي156
42دمحم هشام عواد عواد157
42دمحم ياسر دمحم حسين الحكيم158
42مخلد كاظم مرزة النصراوي159
42مراسيم عبد الستار فاضل الخميسي160
42مريم حكمت حسين عقراوي161
42مريم ريان سالم ساعور162
42مريم عالء خلف فاضلي163
42مريم دمحم حسين الملومي164
42مشتاق نادر يوسف عبو165
42مصطفى صادق نعيثل الركابي166
42معصومة سالم حسن حسن167
42معيد عبد الزهرة وادي وادي168
42منصور دمحم كايد كايد169
42مهند نعيم حوشي المالجي170
42مهى داود ناصر قاقو171
42مؤيد كردي عبد الجبار زلخة172
42ميراس سلمان جواد جواد173
42ميس مازن دمحم علي المقرم174
42ميسم معن نهاد نهاد175
42ناصر حبيب منصور منصور176
42ناعوم حنا ايوب مارتاني177
42نبأ اعصار احمد الصفار178
42نبأ صادق نعيثل الركابي179
42نتالي نظام كورئيل سياوش180
42نتاليا وائل جبرو جبرو181
42نشأت اسكندر توما النمو182
42نصير صادق ناصر الماموسي183
42نور اعصار احمد الصفار184



42هجران حسن فالح الحلفي185
42هديل اسامة طاهر العامري186
42هشام محمود سعيد المشهداني187
42ورقاء احمد عزيز البدري188
42ياسين طه شريف الميرطه189
42يحيى مجيد عبد الحسين الشاوي190
42يزن نوفل عبد الستار شيخ علي191
42يسرى رياض علي مرجان192
42يقين ستار جبار الكيم193
42يوسف كريم رشيد رشيد194
42يوهان عاصم وديع القس روفائيل195


	42

