
الوجبةاالسمت

45ابراهٌم دمحم طارق الصفاوي1

45ابلحد ٌوسف اسحك كنه2

45اثٌر رٌاض رشم الجابري3

45احمد جاسم دمحم دمحم4

45احمد سعد خلف البدر5

45احمد عبد الزهرة حسن الٌاسري6

45احمد فاضل راضً المره غول7ً

45احمد كامل حسٌن الناصح8

45احمد دمحم جواد دمحم كاظم ذو الفمار9

45احمد ٌوسف جبر الجشعم10

45ادرٌس سمٌن علً مردان الداودي11

45ادم زاهد اسعد الكحٌل12ً

45ادٌال امجد بدري كجو13

45استبرق توفٌك عطوان عطوان14

45اسراء محمود خلٌل خلٌل15

45اسماء عدي حمٌد حمٌد16

45اسماء ولٌد دمحم دمحم17

45اسٌت خوشابا ٌوخنا اشون18ً

45اطٌاب عالء خلف البدري19

45الزهراء احمد مرتضى الصالح20ً

45المثنى اسامة عالء الدٌن جراح21

45الٌزة صلٌوا عٌسى اس22ً

45امال الٌاس كورٌا كورٌا23

45امنة دمحم عبد الجبار العبودي24

45امٌر سعد حسٌن الزهٌري25

45امٌر دمحم عبد المجٌد عبد المجٌد26

45امٌره احمد مؤٌد مؤٌد27

45انتظار دمحم علً لناط28

45انجٌل هوهان داود داود29

45اندرٌه لباب نجٌب ال سمط30

45اندي فراس مٌخائٌل كك31ً

45انعام رٌاض عبد النبً الصٌمري32

45اوراس حبٌب سلٌمان ال لطا33

45اٌات ناصر راشد الشمري34

45اٌة حسن انور انور35

45اٌتن حٌدر عبد الزهرة العل36ً

45اٌدن الٌاس ابراهٌم جمٌل37



45اٌدن اٌفان سالم ال ٌونان38

45اٌفان جالل مجٌد السمعان39ً

45اٌفان سالم هرمز ال ٌونان40

45اٌفان عبد الرحمن حاجً علً هاجان41ً

45اٌمان دمحم حمٌد خوجه نعمه42

45اٌناس زهٌر حنان عولو43

45اٌناس نزار صبري شٌر44

45اٌهاب عبد الكرٌم عبد هللا النجم45

45باسم الٌاس جبو جبو46

45بسام روضان خلٌفة البدري47

45باسم طانٌوس ٌوسف المس اسحك48

45باسم دمحم جاسم العٌساوي49

45باسٌل ربٌع لٌصر المس موس50

45بان بهنام فتوحً فتوح51ً

45باهر ظافر عبد الرزاق الزهٌري52

45بتول صفاء حسٌن الطائ53ً

45بدر جاسم حمادي الزهٌري54

45بدر محمود هادي الباش55

45بشار احمد كامل الناصح56

45بشرى عبد الرحٌم كمٌر الزهٌري57

45بالل اٌوب حسٌن حسٌن58

45بٌتر رحٌم بطرس بطرس59

45بٌداء جاسم دمحم دمحم60

45تاالر مكاردٌج هاكوب هاكوب61

45تالٌا سٌف حازم لشعة62

45تانٌا منهل بهنام دلمة63

45تهانً صمٌم ٌعموب توزي64

45توما عٌسى مراد غازي65

45ثامر جمٌل جرجٌس توش66ً

45ثائر حكمة عزٌز عزٌز67

45ثائر عبد الكرٌم ختالن الخزاع68ً

45ثناء شاكر حسن العلوي69

45جانٌت شمعون رفو رفو70

45جمٌلة سلمان شمعون شٌر71

45جوان دمحم ٌوسف المشهدان72ً

45جوانا نبٌل توفٌك شانو73

45جولٌان جالل مجٌد السمعان74ً

45حازم دمحم علً مطٌر البدري75



45حسناء حسن شهٌد شهٌد76

45حسٌن علً فرحان فرحان77

45حسٌن فرات مهدي كعب78ً

45حسٌن لطفً جبار السماوتل79ً

45حسٌن نبٌل مهدي مهدي80

45حكٌم حكمت بحو كصكوص81

45حكٌمة محسن زغٌر كٌم82

45حنان رحمن جبر سهٌل83

45حٌدر ادرٌس سمٌن الدوادي84

45حٌدر اسماعٌل عبود المٌاح85ً

45حٌدر سالم دمحم علً امونة86

45حٌدر عبد الخالك حبٌب البرٌه87ً

45حٌدر عبد الزهرة عبد المهدي العل88ً

45خوشابا ساذا خوشابا ال ساذا89

45خوشابا كوركٌس عودٌشو عودٌشو90

45دانه اٌمن زهٌر الربٌع91ً

45دانٌة عمر خلٌل خلٌل92

45ددي دانٌل اٌشو اٌشو93

45درٌد هانً ٌونس النوح94

45دنٌا بهرام خضر خضر95

45دٌفٌد عودٌشو متً مت96ً

45ذكرى عبد االمٌر صاحب الالم97ً

45راشد ناصر راشد الشمري98

45رافل توما مٌخا مٌخا99

45رافً بنان ٌوسف حنا شمون100ً

45رامن ٌوخنا اوراهام شمو101

45ربٌع لٌصر مارزٌنا المس موس102

45رحٌم جاسم حمادي الزهٌري103

45رزن عمر حازم حازم104

45رضا اٌمن زهٌر الربٌع105ً

45رضوان ٌوسف ذنون ذنون106

45رغد ابراهٌم شهاب المندلج107ً

45رغد صباح سعٌد سعٌد108

45رغد عدنان احمد احمد109

45رغد موفك محمود محمود عل110ً

45رلٌة عدي حمٌد حمٌد111

45رنا باسم بطرس ال لاشا112

45رنا بهنام ٌوسف كرش113



45رنا دمحم حسن الموسوي114

45رواء ولٌد عباس عباس115

45روز اٌهاب عبد الكرٌم النجم116

45روندا سالم صلٌوا اس117ً

45رونك نجٌب اصلٌوا الشورج118ً

45رٌام بسمان حسٌب الجلٌل119ً

45رٌبوار حكٌم سلٌمان شٌروان120ً

45رٌتا انور امٌر امٌر121

45رٌفان صباح بنً المس ٌونان122

45رٌم اٌاد فرج ال داود123

45رٌم زكرٌا ٌحٌى ٌحٌى124

45رٌما زٌد رعد رعد125

45زكٌة عبد الرزاق عمر عمر126

45زهراء حسٌن سعد حسناوي127

45زهراء زٌد لاسم حمد128

45زهراء عبد العزٌز مراد مراد129

45زهراء عدي حمٌد حمٌد130

45زهراء علً حسٌن الصٌمري131

45زهراء عمار عدنان عدنان132

45زهرة زٌن العابدٌن مهدي مهدي133

45زٌد حمزة عبد عبد134

45زٌد ولٌد عبودي عبودي135

45زٌن عماد الدٌن توفٌك توفٌك136

45زٌنب علً مهدي مهدي137

45زٌنب مصطفى ابراهٌم الدبو138

45زٌنة صباح بنً المس ٌونان139

45سارة ذو الفمار اسهر الركاب140ً

45سارة رٌان سالم ساعور141

45سارة عبد العالً حسٌن الخرسان142ً

45سارة لباب نجٌب ال سمط143

45سارة نجم عبد السٌد الزركان144ً

45ساالر احمد كامل الناصح145

45سالً جمٌل الٌاس اشو146

45سامر عمار لٌث خدر147

45ساندي عمار لٌث خدر148

45ستار جبار مراد الكٌم149

45ستار علً اكبر اكبر150

45سرمد سمٌر فؤاد كدادي151



45سرى احمد ضٌاء الدٌن ضٌاء الدٌن152

45سعاد كوركٌس صلٌوة صلٌوة153

45سعود علً عمر عمر154

45سال عباس فاضل فاضل155

45سالم صبٌح بولص بولص156

45سالم عبد الرزاق شرٌف السلمان157

45سمرة ٌمٌن ٌعموب المس اسحك158

45سمٌرة خضر اٌوب اٌوب159

45سهام داود رمو الشوره ج160ً

45سهٌلة ناصر عٌسى عٌسى161

45سٌروان دنحا ابراهٌم ابراهٌم162

45سٌف طالل عبد الرحٌم بطً البناء163

45شهد اٌمن زهٌر الربٌع164ً

45شهد عامر ادرٌس شٌتو165

45شٌالن عبد المادر سعدي سعدي166

45شٌماء صادق جبوري جبوري167

45صارة ٌوسف زوره ككه168

45صباح بنً دنا المس ٌونان169

45صباح حسٌن عٌفان الموسوي170

45صباح سعٌد ٌعموب بطو171

45صفا دمحم طارق الصفاوي172

45صفاء عبد الكاظم طاهر طاهر173

45صالح موسى رمضان كاوري174

45ضاري عاٌد ٌاسر الغزاوي175

45ضرغام ظافر عبد الرزاق الزهٌري176

45طٌبة عمر خلٌل خلٌل177

45عادل دمحم مهدي عبد االمٌر الجمال178ً

45عامر محسن مهاوش مهاوش179

45عائدة ودٌع روفائٌل نعٌم180

45عباس فاضل عباس عباس181

45عبد االمٌر حلو سلمان الزهرون182

45عبد الجبار ناصر حسٌن السودان183ً

45عبد الحسٌن جاسب سلمان الزهٌري184

45عبد الرحمن صفاء حسٌن الطائ185ً

45عبد الكرٌم عبد هللا نجم نجم186

45عبد هللا فراس جرجٌس جرجٌس187

45عزٌز ثائر حكمة عزٌز188

45عالء عبد هللا توما سمط189



45علً اكثم منتصر منتصر190

45علً حازم صادق الجبوري191

45علً خزعل بدٌوي بدٌوي192

45علً عباس فاضل فاضل193

45علً عماد عبد هللا ال عباس194

45علً عمر خلٌل خلٌل195

45علً دمحم عبد المجٌد عبد المجٌد196

45علً مظلوم ٌوسف العمٌدي197

45عماد شهاب رحٌم البٌضاوي198

45عمار احمد كامل الناصح199

45عمار عدنان هاشم هاشم200

45عمار لٌث ابراهٌم خدر201

45عمانوئٌل انور طوبٌا زهرة202

45عمر حازم سالم سالم203

45عمر خلٌل حسن حسن204

45عمر ٌونس ٌحٌى كماله205

45عناد عبد محمود العبد206

45غزوان ٌوسف حنا اوتان207

45فاطمة احسان عبد االمٌر االمٌن208

45فاطمة مضر عبد الحسٌن الشناوة209

45فرات حسن هانً الجناب210ً

45فراس ناجً فرحان الصالح211ً

45فرنسٌس اسحك توما كجو212

45فصٌح حمٌد حنا صلوحة213

45فهد وشٌل حمٌد حمٌد214

45فٌصل حسن هانً الجناب215ً

45فٌوال صباح ٌالو تومكا216

45لتٌبة عمر حازم حازم217

45كاترٌنة ٌلده حنا سماعة218

45كاتٌا لبٌب البٌر اٌنا219

45كاظم جواد جعفر الموسوي220

45كرم سعد هللا بولص زكرٌا221

45كفاح علً صالح ال مذخور222

45كالدس هرمز داود داود223

45كوركٌس سبٌر ورده ورده224

45الرا رحٌم بطرس بطرس225

45لباب نجٌب موسى ال سمط226

45لبنى عبد هللا كاظم الركٌباوي227



45لطٌف غانم لعٌبً المسودن228ً

45لطٌفة سعدي كامل الخمٌس229ً

45لماء صالح دمحم الدراج230ً

45لمٌس عبد الحسٌن جاسب الزهٌري231

45لؤي روستوم ابرو ابرو232

45لٌال اٌهاب عبد الكرٌم النجم233

45لٌث معن جورج جورج234

45لٌنا رحٌم بطرس بطرس235

45ماثٌو انور امٌر امٌر236

45ماجد حسن مجٌد الكرعاوي237

45ماجدة عٌسى بطرس بطرس238

45مارتن اركان فرنٌس فرنٌس239

45ماري ضٌاء فرحان الزهٌري240

45مارٌا لبٌب البٌر اٌنا241

45مارٌنا كورئٌل مٌخائٌل دانٌال242

45مارٌه بكر حسٌن حسٌن243

45ماهر سمٌر داود السعرت244ً

45مثنى توفٌك جوي السعدون245

45دمحم احمد عبد االمٌر االمٌن246

45دمحم اوراس فارس الراوي247

45دمحم جاسر شبٌب البدري248

45دمحم حٌدر رؤوف المزوٌن249ً

45دمحم رعد جمٌل جمٌل250

45دمحم سعد ٌونس ٌونس251

45دمحم طارق خلٌل الصفاوي252

45دمحم عبد الجبار كاظم العبودي253

45دمحم عالء عباس عباس254

45دمحم عوده معٌوف نصر هللا255

45دمحم ماجد حمٌد الصائغ256

45محمود مصطفى ابراهٌم الدبو257

45محٌا حازم اسماعٌل اسماعٌل258

45مدٌن مبارن اٌوب الكاتب259

45مراد سٌف طالل بطً البناء260

45مروان بسام مٌخائٌل مٌخائٌل261

45مرٌم اثٌر تركً الجناب262ً

45مرٌم اسرائٌل اسحك اسحك263

45مرٌم انس موفك الجادر264

45مشعل ابراهٌم مانع ال حسن265



45مصطفى ابراهٌم فاضل الدبو266

45مصطفى علً حسٌن الغانم267ً

45مصطفى دمحم عبد الجبار العبودي268

45مصطفى دمحم ٌاس ٌاس269

45معد نافع مٌخا خدور270

45مهند نعمه عبد االمٌر عبد االمٌر271

45مكرمه اٌلٌا شمعون شمعون272

45منال اسطٌفان نعٌم لالو273

45منة هللا حٌدر صالح المجمع274ً

45منتهى جرجٌس سلٌمان جرجٌس275

45منى فرج عبٌد الزهٌري276

45مها ابراهٌم صالح العل277ً

45موج ثائر حكمة عزٌز278

45موسى لباب نجٌب ال سمط279

45مٌرال سامر عطا العجول280ً

45مٌرفا ٌوسف اسرائٌل دمان281

45مٌسم عمٌل مسٌلم مسٌلم282

45مٌنا احمد مؤٌد مؤٌد283

45نارٌن ناٌف ٌوسف ٌوسف284

45ناصر عزٌز صٌاح صٌاح285

45نبٌل داؤد ناصر ناصر286

45نبٌل مهدي هداد هداد287

45ندى رضا كرٌم كرٌم288

45ندٌمة نتٌش حسن المشعل289

45نرجس عماد عبد هللا ال عباس290

45نسم عمر حازم حازم291

45نوال بهنام نعوم متوش292

45نورٌة ٌاسر لعٌبً المسودن293ً

45نٌران شاكر محمود الجرباوي294

45هاجر ثائر حكمة عزٌز295

45هالة مجٌد شكر شكر296

45هدى عبد الحمٌد مجٌد الشعالن297

45هدى نبٌل مهدي مهدي298

45هٌثم جبار عطٌة بالر299

45وسن وسام متً مت300ً

45وسٌم سامً اللو جحوال301

45ٌاسر احمد عبد االمٌر االمٌن302

45ٌاسر صباح بهنام غرٌب303



45ٌاسمٌن سلٌم صالح العان304ً

45ٌسر حسٌن علً عل305ً

45ٌسرا ٌاسر احمد االمٌن306

45ٌسرى مهدي حمود الساعدي307

45ٌمٌن بسمان حسٌب الجلٌل308ً

45ٌوسف اٌهاب عبد الكرٌم النجم309

45ٌوسف اٌوب طوبٌا طوبٌا310

45ٌوسف رزاق حمٌد بهادل311ً

45ٌوسف فراس جرجٌس جرجٌس312

45ٌونس عدي حمٌد حمٌد313

45ئارام عثمان عبد الرحمن عبد الرحمن314

45ئه لٌن زانا نجم الدٌن نجم الدٌن315


