
الوجبةاالسمت

44ابتهال محمد رجب علً العالئ1ً

44اثمار منتظر سعٌد القس كوركٌس2

44اثٌر سمٌر عبود غرٌب3

44اثٌر طارق ٌوسف الطوٌل4

44احسان حازم فؤاد كدادي5

44احمد باقر كرٌم كظماوي6

44احمد جبل لزام الجشعم7

44احمد خٌر هللا حبٌب العزاوي8

44احمد سامر عطا العجول9ً

44احمد كاطع عبد العطوان10ً

44احمد محمد عباس الشمري11

44ادٌبه بنٌامٌن عودٌشو عودٌشو12

44اركان برع محمد محمد13

44اسراء عدي حمٌد حمٌد14

44اشور كوركٌس باكوز باكوز15

44افراح موحان سلمان سلمان16

44افرام كرم رعد صبٌح17

44افرام كوركٌس باكوز18

44افلٌن ٌاقٌن بحو جحوله19

44امانً صمٌم ٌعقوب توزي20

44امل فهد هداد البدري21

44امٌرة بطرس شعٌا ٌوله22

44امٌرة توما بهنان بهنان23

44امٌل اثٌر سمٌر غرٌب24

44امٌنة عزٌز ٌعقوب ددو25

44اندراوس سعٌد حبٌب مٌخو26

44اندرو اٌدن الٌاس جمٌل27

44انس حٌدر اكرم الغسان28ً

44انس كهالن محمد الشمري29

44انشراح لؤي عصام عصام30

44انهار منتظر سعٌد القس كوركٌس31

44اٌاد حمٌد حسن حسن32

44اٌفا وسٌم سامً جحوال33

44اٌفان قرٌاقوس مجٌد عٌسو34

44اٌالنا ضٌاء فرحان الزهٌري35

44اٌلٌن اٌاد خٌري خٌري36



44اٌمامه حنا منصور عجم37

44اٌمان عبد الستار محمد حسن فدك38

44اٌناس فاروق جاسم جاسم39

44اٌهم محمد موح الزغٌب40ً

44باسم سامً بٌون اسطٌفوا41

44براء علً عبد القادر خبازه42

44بسام ٌوسف عبد حنا شمون43ً

44بسمة جورج منصور عودٌش44

44بسمه صباح متً بجه45

44بشرى عرٌبً حمٌد السامرائ46ً

44بشٌر محمد مصطفى العان47ً

44بنان ٌوسف عبد حنا شمون48ً

44بٌداء حازم صفو شعٌا49

44تالٌن حسام عادل الحماده50

44ترازٌا مارزٌنا بولص بولص51

44ترٌزه اٌشوع سمعان القس اسحاق52

44ثامر حكمت حنا قوباط53

44جرجٌس رحٌم اوراها خوبٌر54

44جمال عبد الحمٌد عبد الحسٌن عبد الحسٌن55

44جمال ٌوحنا خٌا عكو56

44جمانه ولٌد محمود محمود57

44جنات مهند عبد االمٌر عبد االمٌر58

44جهاد شاكر عبد الغنً المظفر59

44جٌا دلشاد رسول رسول60

44حسان ناهض نوئٌل عبودي61

44حسن خالد رزٌج الحسٌن62ً

44حكمة عزٌز بطرس عزٌز63

44حنان عبد الجلٌل لعٌبً الزهٌري64

44حنٌن هادي دعٌس دعٌس65

44حنٌن ولٌد عبد المسٌح بطرس66

44حٌاة كعٌد شذر كلمش67ً

44خٌر هللا حبٌب علوان العزاوي68

دا رحٌم بطرس بطرس69 44داٌل

44دانٌٌل تغلب نوري نوري70

44دٌانا رحٌم بطرس بطرس71

44دٌالن غزوان اٌشوع دنحا72

44دٌنا باسل سعودي قطان73



44ذكرى محسن محٌسن المالك74ً

44رافد عبد اللطٌف معٌن معٌن75

44رافٌنا رٌان خضر خضر76

44رامز متً فضٌل قرٌشات77

44رامً سامر عطا العجول78ً

44رامً سعد اسطٌفان ٌوسفان79ً

44رانً نزار ٌوسف عباده80

44رائد حامد قاسم المالك81ً

44رائد خلٌل ابراهٌم الماجدي82

44رشد سعد ٌونس ٌونس83

44رضا كاظم ٌحٌى الدفاع84ً

44رغد وسام متً مت85ً

44رقٌة هاشم عبد عبد86

44رمزٌه ٌوسف داود ٌوسف87

44رنا حنا داود داود88

44رنا وائل فرج مخو89

44رند اركان برع برع90

44رند ضٌاء فرحان الزهٌري91

44رنٌن ولٌد عبد المسٌح بطرس92

44رواد سامً متً ال دنحا93

44روفائٌل كرٌم بطرس شمونكه94

44رٌان خضر حسو حسو95

44رٌتا ٌوسف شمعون شمعون96

44رٌمون اٌاد ٌوسف ٌوسف97

44رٌهام ماجد زٌدان ال عبد الرضا98

44زهراء حسن كرٌم كرٌم99

44زهراء مالك حمد حمد100

44زٌد بسام ٌوسف حنا شمون101ً

44زٌد بنان ٌوسف حنا شمون102ً

44زٌد خلف ٌوسف العوٌد103

44زٌد رعد خلٌل الدوري104

44زٌنب احمد جابر المنصوري105

44زٌنب الحوراء عدي عدنان خٌكان106ً

44زٌنب داود سالم شنٌار107

44زٌنب راشد مرهج مرهج108

44زٌنب محمد اسعد احمد الكرم109

44سارة خالد رزٌج الحسٌن110ً



44سارة غازي ابراهٌم الشٌخل111ً

44سارة كوركٌس باكوز باكوز112

44سارة ناطق هاشم السامرائ113ً

44سامح سمٌر بهنان بهنان114

44سامر سعد اسطٌفان ٌوسفان115ً

44سانتا وسٌم سامً جحوال116

44ساٌمون البان هرمز مٌخا117

44سجى عبد السالم عبد القادر السبت118ً

44سرى جاسم عاشور الخٌاط119

44سعاد حسن نعٌم ال حوٌش120

44سعاد عبد العزٌز خماس خماس121

44سعد ٌونس ذنون ذنون122

44سعٌد حبٌب اسطٌفو مٌخو123

44سالم صباح بنٌان ال حلوة124

44سالم غنً حمود عوض125

44سالم هادي اسود بقل126ً

44سلفانا ثائر ٌوسف وحٌد127

44سلفانا سهٌل توما دنحا128

44سلمى داود كوركٌس ال حنوش129

44سلوان سلٌمان خوشابه خوشابه130

44سلوان نوئٌل سلٌم الساعور131

44سما ناطق هاشم السامرائ132ً

44سمر محمد كاظم الربٌع133ً

44سمٌة ابراهٌم حنا عبد هللا134

44سمٌر حبٌب طوبٌا عبا135

44سمٌره ودٌع ناصر كك136ً

44سندس لوٌس قرٌاقوس تموز137

44سه روت عبد هللا محمد محمد138

44سهى ابراهٌم صالح العل139ً

44سهى حمٌد حنا صلوحة140

44سوسن سدخان فندي الزهٌري141

44سولٌن فراس غانم دشتو142

44سٌف رائد حامد المالك143ً

44سٌف ولٌد عبد المسٌح بطرس144

44شذى توما داود الحر145

44شذى ناصٌف ٌعقوب ٌعقوب146

44شفق احمد مؤٌد مؤٌد147



44شمس حٌدر عماد السلطان148

44شمً حنا بطرس ال ساعور149

44شمً كوركٌس ٌوحنا ٌوحنا150

44شٌرٌن شٌركو حمة فاضل حمة فاضل151

44شٌماء جورى جورج تومكا152

44صبري سعٌد كوركٌس ال بٌنوكا153

44صفا محمد رضا عبد الحسن الزبٌدي154

44ضٌاء فرحان فندي الزهٌري155

44عادل جبار نعوم نعوم156

44عالٌه حسٌن حسانً شنٌتر157

44عامر عبد اٌلٌا االصفر158

44عاٌد سلطان دخان دخان159

44عبد العزٌز طٌب فتحً فتح160ً

44عبد العزٌز فرج دهٌم الزوٌد161

44عزٌز وضاح عادل عادل162

44عسل حٌدر صالح المجمع163ً

44علً اسماعٌل دوٌج البودراي164

44علً الهادي وصفً طاهر الكنعان165ً

44علً حسن كرٌم كرٌم166

44علً عبد االمٌر علوان الحسان167ً

44علً عمار عباس ابو قالم168

44علً محسن عبد االمٌر عبد االمٌر169

44علً معن محمد فتالوي170

44علٌه صالح ناصر الشمري171

44عمار عماد ولٌم بن172ً

44عٌسى حٌدر اكرم الغسان173ً

44غادة فٌصل علً فهم174ً

44فاتن جمٌل دانٌال دانٌال175

44فادي عماد بهجه الشرماء176

44فاروق طارق حامد حامد177

44فاطمة جمعة منشد منشد178

44فاطمة داود سالم شنٌار179

44فاطمة عماد سلمان حسن180

44فرح احمد مؤٌد مؤٌد181

44فرح عبد العزٌز طٌب طٌب182

44فوزي مشو ٌوسف ساوه183

44فٌفٌان سالم جبرائٌل شطح184



44قحطان عدنان شاكر التكرٌت185ً

44قرٌاقوس مجٌد بنً عٌسو186

44كاترٌن دانٌال اٌشو اٌشو187

44كامه ران ناصح حبٌب حبٌب188

44كهالن محمد عباس الشمري189

44كوركٌس باكوز ابرم ابرم190

44كوركٌس بطرس ٌوئٌل ٌوئٌل191

44النا رامً فهمً حنا االسود192

44لمار حٌدر اكرم الغسان193ً

44لمار محمد خلٌل امٌن194

44لورانس ولٌد عبد المسٌح بطرس195

44لٌدا شموئٌل بابا بابا196

44لٌدٌا اثٌر سمٌر غرٌب197

44لٌن زٌد رعد الدوري198

44لٌنا محمد ناهل المهدي199

44ماتٌلدة سلٌم داود السبع200

44مارفن سمٌر حبٌب عبا201

44ماري عبد الواحد عبد هللا الزهٌري202

44مارٌانا نزار ٌوسف عبادة203

44مارٌن سمٌر حبٌب عبا204

44مارٌوس سبهان جنان مقدس حسو205

44ماٌا سٌف هٌثم الدباغ206

44ماٌكل بسام مٌخائٌل مٌخائٌل207

44ماٌكل صبري حسقٌل شماشه208

44مثنى جمٌل فاضل الجعٌفري209

44مجتبى نعمه هتٌر السكٌن210ً

44مجد احسان حازم كدادي211

44مجد بسام ٌوسف ٌوسف212

44محسن فخري علً عل213ً

44محمد داود سالم شنٌار214

44محمد رعد داود الدلٌم215ً

44محمد علً فٌروز الفالح216ً

44محمد عمار عادل الشمري217

44محمد عناد عبد العبد218

44محمد معن محمد فتالوي219

44محمد ناهل محمد علً المهدي220

44مرتضى نعمه هتٌر السكٌن221ً



44مرٌم داود سالم شنٌار222

44مرٌم سبهان جنان مقدس حسو223

44مرٌم سمٌر خضر خضر224

44مرٌم عمار عادل الشمري225

44مرٌم ٌوسف حنا شٌخو226

44مسرة محب عبد الواحد عبد الواحد227

44مصطفى خالد رزٌج الحسٌن228ً

44مصطفى خلٌل اسماعٌل السنبل229

44معتز فخري جبرائٌل عجاج230

44معن متً ابراهٌم ابراهٌم231

44معن محمد شعبان فتالوي232

44مالك جاسم محمد صب233ً

44ممتاز قصً حبٌب حبٌب234

44مها عبوش بولص كجو235

44مها ناصٌف ٌعقوب ٌعقوب236

44مهند كهالن محمد الشمري237

44مً سعٌد ابراهٌم النقار238

44مٌثم ٌوسف راضً راض239ً

44مٌرا احسان حازم كدادي240

44مٌرنا عامر مجٌد شعبو241

44مٌسم علً مزاحم غزاله242

44مٌالد بسام مٌخائٌل مٌخائٌل243

44مٌنا رٌان سالم ساعور244

44مٌنا طارق حامد حامد245

44نارٌمان عادل اٌلٌا مون246ً

44ناز مجٌد محمد محمد247

44ناطق هاشم حبٌب السامرائ248ً

44نافع عبد المسٌح بهنام بهنام249

44ناٌا سٌف هٌثم الدباغ250

44نبٌل سامً بهجت خوكاز251

44نجٌبة عزٌز ابراهٌم ابراهٌم252

44ندى حارث عزٌز عزٌز253

44نهى ٌحٌى عبد المحسن العتاب254ً

44نوار كهالن محمد الشمري255

44نور صباح نوري الحمدي256

44نور ضٌاء نعٌمه نعٌمه257

44نور فراس مٌخائٌل كك258ً



44نورٌة حنا داود مرقس259

44نوفل شمخً منصور الالٌذ260

44هاله نهاد جاسم السعٌدي261

44هبة عمار عادل الشمري262

44هبه سعد ٌونس ٌونس263

44هبه كاظم تركً العزاوي264

44هدٌل ولٌد شكر براق265

44هلة مهند ادور حالتة266

44هٌثم حازم ججً القس بطرس267

44وائل خزعل محسن العبودي268

44ورود ذٌاب مزهر مزهر269

44وسن سدخان فندي زهٌري270

44ولٌد محمود علً عل271ً

44ٌاسمٌن ناطق هاشم السامرائ272ً

44ٌاسمٌن ٌاسر احمد االمٌن273

44ٌاسٌن محمد خلٌل امٌن274

44ٌسر ناطق هاشم السامرائ275ً

44ٌسرى طارق اسماعٌل االعظم276ً

44ٌوسف سمٌر حبٌب عبا277

44ٌوسف عمار عباس ابو قالم278

44ٌوسف فراس مٌخائٌل كك279ً

44ٌونان اسامة ٌونان ال هنودي280

44ٌوئٌل بطرس ٌوئٌل ٌوئٌل281


