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43ابراهيم مصطفى ضياء المشايخي1

43ابراهيم يونس الياس القس الياس2

43احالم شهاب احمد خالد3

43احمد احسان رمضان السعد4

43احمد خصاف حافظ الجميلي5

43احمد راضي جبار6

43احمد عبد الحسين صادق الجمالي7

43احمد مؤيد عطية8

43اخالص اسحاق متي ربان9

43اخالص محمد منصور10

43ادريس احمد موسى11

43ادم فالح صالح12

43ادهم عبد الوهاب علي13

43اديبه حبيب عيسى حنطية14

43اركان محمد مهدي الشمري15

43ازاد روستوم ابرو16

43ازهار عبد الملك هاشم الغزي17

43اسامة عماد حربي المنهل18

43اسراء احمد محسن19

43اسراء لهيب عزيز المندوي20

43اسفار ناصر حبيب21

43اسيل الويس منصور ال بابو22

43اطياف لفته عوض23

43الحان هالل يونان24

43الحسن محمد حسن نادي الصفار25

43الحسين رياض سعدون السعدي26

43الحسين وصفي طاهر الكنعاني27

43اليك مكارديج هاكوب28

43امير حسين احسان رمضان السعد29

43امير صبحي حسين30

43اميرة عزريا بتو شوريت31

43امين محمد محي32

43انتفاضة جبار حوشي الكريماوي33

43انعام بطرس انطون عجاج34

43انغام هالل يونان35

43انمار عماد وليم بني36

43انور اغاجان انوية انوية37

43اياد عرب غيدان كاكي38

43ايفان بهنام حبيب39

43ايفيد ابراهيم يونس القس الياس40

43ايلشا داود يوخنا41

43ايما بسمان ايشوع دنحا42

43ايمان رشيد مصلح الدليمي43



43ايناس جواد كاظم44

43آدم حسيب داود عزاوي45

43آية اوراس فارس الراوي46

43بان عدنان يحيى الطويل47

43براء لفته عوض48

43بسام حنا سليمان كورئيل49

43بسام سالم يلدا50

43بسام ماجد دعبول غريب51

43بسمان اسعد لطيف52

43بشار صميم يعقوب توزي53

43بشار فاضل عبد الستار العيداني54

43بنين حسن هادي الخشيماوي55

43بيداء اسعد حسن الحداد56

43تاله خالد راشد الخفاجي57

43توما رفو كوركيس بوال58

43ثائر مجبل كمير59

43ثريا كريم بطرس60

43جابر مهاوش شعالن الدريس61

43جانيت وسام عبد الحميد الخميس62

43جعفر لفته عوض63

43جنان جبرائيل سليم64

43جورجينا سالم ابراهيم الميخائيل65

43جوليا عامر عبد االصفر66

43حارث نبيل عبد67

43حازم مظلوم حرج المياحي68

43حاني ايسف يلدة بيداري69

43حسن عدنان يحيى الطويل70

43حسن علي عبد االمير الحساني71

43حسن مثنى جميل الجعيفري72

43حسن هادي فرج الخشيماوي73

43حسنين عبد الوهاب حنون الحلفي74

43حسين خالد راشد الخفاجي75

43حسين خضير تقي الخزرجي76

43حسين ساجد حميد السهالني77

43حمد حميد عطية الجوراني78

43حمزة حيدر عالء البياع79

43حنان عدي سعدون ال جويبر80

43حنين محمد حسن نادي الصفار81

43حوراء حسين علي بومان82

43حيدر اديب قاسم83

43حيدر بشار محمد ذجر84

43حيدر جبار سلمان الساعدي85

43حيدر لهيب عزيز المندوي86

43خديده عمر قولو عمر87



43خلود طارق سوادي السيفي88

43خليل ابراهيم يونس القس الياس89

43داليا عماد وليم بني90

43داني توما رفو بوال91

43دنيا حسين جاسم92

43ديفد توما رفو بوال93

43ديما محمد احسان94

43دينا خالد ايوب الشيخ95

43راشد خالد راشد الخفاجي96

43رافد غانم الياس ياكو97

43رافي ريان خضر98

43رامز انور نمرود نمرود البازي99

43رامسين رامز انور نمرود البازي100

43رامي سامي انور101

43رانيا مصطفى ضياء المشايخي102

43ربيع سالم كوركيس103

43رشا سعيد صالح الخميس104

43رشا محمد صايل105

43رشدية فتوحي سليمان البنا106

43رضا سليم رضا العساكرة107

43رعد داود عبد الدليمي108

43رقية حسن هادي الخشيماوي109

43رلى حيدر جبار الساعدي110

43رنا عبد اللطيف عيسى المشايخي111

43رندا احمد كامل العلي112

43رهف عمر رشيد113

43روان فاضل عبد الستار العيداني114

43روستوم ابرو بطروس115

43رونزا فكتور كوركيس كلو116

43رويدة فالح مهدي المسرجي117

43رؤى جعفر هادي118

43رؤى علي امين المعموري119

43رؤى علي عباس الحجامي120

43رياض سالم ابراهيم الميخائيل121

43رياض سعدون محمد السعدي122

43ريام سرمد عادل شيخ الياس123

43ريام محمد احسان124

43ريبوار سردار عبد هللا125

43ريفا سرمد عادل الشيخ الياس126

43ريم زهير وديع المسرودي127

43زبيدة غازي كريم العباسي128

43زكريا يحيى احمد الربيعي129

43زهراء بشار محمد ذجر130

43زهراء جواد كاظم العنيسي131



43زهراء محسن معالن العلوي132

43زيد ادريس احمد133

43زيد محمد طالل عبد السالم الحبار134

43زينب ادهم عبد الوهاب135

43زينب خيري كريم ال حفارة136

43زينب سالم نويصر العكيلي137

43زينب صبحي حسين138

43زينب لفته عوض139

43زينة اسوفي خضر140

43زينة عبد الرضا علوان ال سلطان141

43زينة فهمي كامل حنا االسود142

43زينة منير يوسف الحيدري143

43ساجد حميد عزيز السهالني144

43سارة احمد محسن145

43سارة اوراس فارس الراوي146

43سارة علي عبد االمير الحساني147

43سام عماد حربي المنهل148

43ستيفن ابراهيم يونس القس الياس149

43سجاد محمود عبد المالك الفخري150

43سجى ثاقب علي االسدي151

43سرمد عادل سعيد شيخ الياس152

43سفيان جواد مطر153

43سكينة عدي عدنان خيكاني154

43سما عامر عبد االصفر155

43سمارة عبد العباس عبد الحسن الفتالوي156

43سمير اسرائيل شابا157

43سهير غصوب عبد الحميد الحكيم158

43سهيلة مرقس يلدا159

43سوالف عناد عبد العبد160

43سيراس حميد دنو قس يونان161

43سيف اديب حمدون162

43سيف سعد صالح كشكول163

43شانت روستوم ابرو164

43شانت فانيك سناكريم سلطانيان165

43شروق حسن ناجي الجنابي166

43شهد احسان رمضان السعد167

43شيماء عباس علي168

43صبيحة علي شاكر كوفي169

43صميم يعقوب يوسف توزي170

43صوفيا سامي يلده171

43ضمياء اياد عبد الحسين الشناوة172

43طه شاكر لطيف العلوي173

43طيبة اوراس فارس الرواي174

43عائشة رأفت طارق175



43عباس فرات مهدي كعبي176

43عبد الرحمن جاسم داغر177

43عبد الرحمن عناد عبد العبد178

43عبد العزيز علي عبد علي العلي179

43عبد هللا علي كريم الطائي180

43عبد هللا فاضل عبد الستار العيداني181

43عبد الوهاب شنان حلو الزهيري182

43عبير احمد بادع183

43عبير كريم كاظم184

43عدوية عبد الزهرة محمد هندي185

43عدي ستير فرج186

43عزيز اسكندر خوشو حوكه187

43عصام طالب عبد الحسن السعدي188

43عفاف فخري ميخائيل مطلوب189

43عقيل شهاب احمد190

43عال دريد حازم سمعان191

43عالء ادريس داود192

43عالء الدين عبد هللا امين البياتي193

43علي حسن هادي الخشيماوي194

43علي حسين داخل العجامي195

43علي حسين هادي الحيالي196

43علي رمضان نجم السواعد197

43علي رياض سعدون السعدي198

43علي زيد محمد طالل الحبار199

43علي ساجد حميد السهالني200

43علي سليم رضا العساكرة201

43علي طه سامي202

43علي طه شاكر العلوي203

43علي عزيز مهدي204

43علي فيصل ابراهيم الجبوري205

43علي كريم جواد الطائي206

43علي محجوب عبد هللا207

43عماد حربي هادي المنهل208

43عماد شمعون مروكي شكري209

43عمار عصام محمد البياتي210

43عمر الفاروق رعد داود الدليمي211

43عمر قحطان عدنان التكريتي212

43غانم محمد حسين اليوسف213

43فادي فراس غازي214

43فارس بهنام حنا البناء215

43فاطمة اسامة عبد العزيز االسدي216

43فاطمة زين العابدين احمد217

43فاطمة طه شاكر العلوي218

43فتحي علي حسين219



43فراس حنا منصور ال بابو220

43فرح رعد داود الدليمي221

43فرح مزاحم ابراهيم خدر222

43فلاير مارزينا يوسف223

43فضيلة يوسف حنا ال بابو224

43فكتور كوركيس ميخا كلو225

43فلوريت فكتور كوركيس كلو226

43فليحة حسن خضير227

43فليمون ماجد مبارك عطا هللا228

43فهمي كامل مجيد حنا االسود229

43فؤليت جنو بوزوه230

43قيس عبد الخالق محمد231

43قيس عبودي حنا نواره232

43كارلوس بسام سالم233

43كرار حيدر جبار الساعدي234

43كرار صباح عبد الرضا العبيدي235

43كرار عبد الوهاب محمد علي الطيف236

43كرستيان بسام سالم237

43كرستيان سمير بطرس238

43كرم بسام يوسف حنا شموني239

43كرم عدنان يوسف الوي240

43كمال احمد حسن العاني241

43كوركيس يوخنا داود بهرام242

43كيالن محمود هاشم243

43كيوركيس هاويل انطون العمادي244

43النا احمد كامل العلي245

43النا علي امين المعموري246

43لندا ميخائيل اوديشو247

43لؤي روستوم ابرو248

43ليديا سيف حازم قشعه249

43ليلى داود برخو االشوتي250

43لينا صالح صادق الصايغ251

43لينا علي عبد االمير الحساني252

43مارتن مؤيد ابلحد ال قاشا253

43مارسيل طارق يقين القس اسحق254

43مارك عماد طارق القس موسى255

43ماهر حسن جاسم الحسني256

43مجيد شكر محمود العكيدي257

43محب عبد الواحد بشير258

43محمد زيد محمد طالل الحبار259

43محمد سعد ابراهيم260

43محمد صبحي حسين261

43محمد عادل ابراهيم262

43محمد عبد الباقي محمد علي الزبيدي263



43محمد عبد الكاظم علي الشريفي264

43محمد عثمان عبد الرحيم265

43محمد قحطان صديق266

43محمد محي ابراهيم267

43محمد مهدي محمد الطائي268

43مرال محمد بكر269

43مرتضى محمد حسن نادي الصفار270

43مروان ضياء عاتي271

43مروة ذياب حمود272

43مروى حبيب ايشوع رمو273

43مريم انيس بهنام حداد274

43مريم حسين علي الخير هللا275

43مريم سرمد عادل شيخ الياس276

43مريم صبحي كريم خواجا277

43مريم طه داود المفتي278

43مريم مصطفى ضياء المشايخي279

43مريم نبيل داؤد280

43مريم هاني يوحنا281

43مزهر منخي ناصر الشحمان282

43مسار اسماعيل محمد الربيعة283

43مسار لفته عوض284

43مسك رياض فرع العتابي285

43مصطفى حيدر سمير النشمي286

43مصطفى رياض فرع العتابي287

43مصطفى علي سالم الغبان288

43مصطفى عناد عبد العبد289

43مصطفى فاضل عبد الستار العيداني290

43مصطفى محمد عبود القرة غولي291

43معن نهاد ابراهيم292

43مكارم احمد ظاهر293

43ممتاز قصي حبيب294

43منار منهل احمد الديري295

43منوار صباح يوسف كرو296

43مها خيري فرحان الخميسي297

43مها عامر صابر298

43مؤتمن صفاء حميد المنصوري299

43ميرالدا طارق يقين القس اسحق300

43ميرنا قيصر يلدا دكو301

43ميسم علي كاظم العامري302

43مينا زيد محمد طالل الحبار303

43مينا محب عبد الواحد304

43نادية حنون سلمان الساعدي305

43نادية عبد الرضا سكران العيسى306

43نادين عالء محمد خليل كمال الدين307



43ناصر عبد الحسين ناصر ال ناصر308

43نجلة بولص يلدا309

43ندره اسخريا منصور صومو310

43ندى شنيشل حالوي الزهيري311

43نرجس طه شاكر العلوي312

43نزار جابر حبيب الجبار313

43نعم عبد الرزاق محمد رشان314

43نعيمة سلمان عباس315

43نمر خليل ابراهيم القس الياس316

43نور خليل ابراهيم القس الياس317

43نورية عوده حمادي الزهيري318

43نيرة جرجيس رحيم خوبير319

43نينا كوركيس تومه320

43نيوار محمد مصطفى321

43هادي عمارة سلمان322

43هاني يوحنا يونان323

43هديل فوزي خلف سيفي324

43هرمز خاميس متي اشيت325

43هفال جرجيس رحيم خوبير326

43هال عامر عبد327

43هناء عبد الواحد بشير328

43هناء قرياقوس بطرس شماشا329

43هونر انور عبد الكريم330

43هيلين عباس محمد اليوراني331

43هيلين هاني عبد الحسن الظواهر332

43هيوا ابراهيم حسين333

43وداد خضير حسن334

43وسن سالم ابراهيم الميخائيل335

43وسيم قيس عبودي نوارة336

43وفاء عبد رزوقي337

43وهبه مساهر محمد خالص338

43يارا فرح مزاحم خدر339

43ياسين بهيج ياسين الخليل340

43يمام عدي صدام الحمد341

43يوسف ادهم عبد الوهاب342

43يوسف عمار خضر343

43يوسف فرح مزاحم خدر344

43يونس ابراهيم يونس القس الياس345

44دانيال هرمز خاميس اشيت346


